


ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΤΤ. “ΕΣΤΙΑ,, 7857 

Ό θάνατος-τού εϊκονομάχου αύτοκράτορος Θεοφίλου Η 842) τερματίζει 
περίοδον τεταραγμένων χρόνων και διανοίγει νέαν ιστορικήν διά τής κατα- 

παύσεως τής εΐκονομαχίας και τής άναστυλώσειος των ιερών εικόνων υπό τής 
εύσεβοΰς αΰτοΰ συζΰγου Θεοδώρας καί του υιού αυτού Μιχαήλ. Ή επί πολύ 
διαρκέσασα μεταρρυθμιστική των είκονομάχων περίοδος, ή συνταράξασα τά 
συντηρητικά πνεύματα καί τάς συνειδήσεις των ευσεβών καί έξαπολύσασσ. 

θύελλαν διωγμών καί μαρτυρίων εις τούς κόλπους τής Εκκλησίας, έληξε διά 
τοΰ θριάμβου τής ορθοδόξου μερίδος καί έσφραγίσθη διά πράξεως ίεράς καί 
επισήμου, τής καταδίκης τής αίρέσεως καί τού μακαρισμού των ευσεβών προ¬ 

μάχων καί υπερασπιστών τής ορθής πίστεως. 

Οί από περάτων τού Βυζαντινού κράτους τή προσκλήσει τής βασιλίσσης 
Θεοδώρας συρρεύσαντες εν τή πρωτευοΰση δεδιωγμένοι καί εξόριστοι υπό 
τήν προεδρείαν τού νεοεκλεγέντος πολυπαθούς πατριάρχου Μεθοδίου τού 
όμολογητοΰ (842 - 846) εν συνόδφ πολυπληθεστάτη, έν ή παρίσταντο οί 
έστιγματισμένοι καί κατάξηροι εκ των παθημάτων τών διωγμών κληρικοί, 

ύψωσαν τήν σημαίαν τής ελευθερίας καί άνεστΰλωσαν τάς ίεράς εικόνας έν 
μέσφ δακρύων χαράς καί στεναγμών άνακουφίσεως. Έδοξολόγησαν τον 
Θεόν, κατηράσθησαν τούς αρχηγούς τής πλάνης, έμακάρισαν τά ευσεβή τού 
διωγμού θύματα, κατέστρωσαν εις πράξιν επίσημον τάς άράς καί τάς ευλο¬ 

γίας, παρέδωκαν εις αιώνιον ανάθεμα τούς βεβηλώσαντας τήν Εκκλησίαν, 

καί εις μνημόσυνου αιώνιον τούς τήν πίστιν αγνήν καί άσάλευτον τηρήσαν- 

τας, καί ώρισαν, ί'να ή πράξις αύτη άναγινώσκηται άπαξ τού ενιαυτού κατά 
τήν όρισθεΐσαν πρώτην Κυριακήν τών νηστειών, τήν έπικληθεΐσαν Κυριακήν 
τής Όρθοδοξίας, εις άνάμνησιν τών παθημάτων τής Εκκλησίας καί τού 
θριάμβου τής ορθοδόξου πίστεως. Ή πράξις δέ αύτη είναι τό λεγόμενον 
Συνοδικόν, τό άναγινωσκόμενον εις έπήκοον πάντων κατά τήν Κυριακήν 
τής Όρθοδοξίας. 

Τό ιερόν καί επίσημον τούτο εκκλησιαστικόν έγγραφον, πλήν τής μεγάλης 
αυτού ιστορικής καί δογματικής αξίας, έχει καί ά'λλην επίσης σπουδαίαν, διότι 
γνωρίζει εις ημάς τούς από τοΰ Θ' αίώνος καί εφεξής μέχρι τού χρόνου τής 
συντάξεως αυτού προστάντας τών μητροπόλεων καί επισκοπών ποιμένας 
κατά σειράν χρονολογικήν επί τή βάσει τών ιερών διπτύχων αυτών. 

ΙΙρό τής τών ιερών εικόνων άναστυλώσεοος τά ονόματα τών έν εύσεβεΐ 
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τή πίστει τελειωθέντων επισκόπων έκάστης επαρχίας κατεγράφοντο εις τά 

δίπτυχα κα'ι έμνημονεΰοντο, κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, εν τη θεία μυσταγωγία* 

άφ’ δτου δέ τό Συνοδικόν αντικατέστησε τά δίπτυχα, τά ονόματα τούτων 

άνεγράφοντο εις τό Συνοδικόν, τό όποιον μετά την απώλειαν και καταστροφήν 

των διπτυχων παρέμεινεν ό επίσημος κατάλογος τής διαδοχής των επισκόπων, 

των καταλαβόντων αλληλοδιαδόχους τον θρόνον έκαστης επισκοπής. Τούτου 

ένεκα τά Συνοδικά των εκκλησιών άποτελοΰσιν έγκυρον πηγήν, έξ ής θά 

άρυσθώμεν τά ονόματα των ιεραρχών και θά συμπληρώσωμεν τούς αρχιερα¬ 

τικούς καταλόγους έν πάση ασφαλεία και μάλιστα εις έποχάς σκοτεινάς, κατά 

τάς οποίας ούδεμίαν έχομεν ιστορικήν ή άλλην τινά πηγήν. 

Τά κατά τήν Κυριακήν τής Όρθοδοξίας άναγινωσκόμενα Συνοδικά εις 

τάς κατά τόπους εκκλησίας δεν ήσαν δμοια* διέφερον και κατά ποσόν και 

κατά ποιόν τών καταδικαζόμενων αιρέσεων καί τών μακαριζομενών αγίων, 

εν οις έμνημονεΰοντο καί τά ονόματα τών έν μακαρία τή λήξει γενομένων 

επισκόπων του τόπου καί πάντων τών έν όσιότητι βίου διαλαμψάντων οσίων 

άνδρών έν τή επισκοπική περιφερεία. "Οσον νεώτερον τό Συνοδικόν, τόσον 

περισσότεραι καί αί δι’ αυτού καταδικαζόμεναι καί αναθεματιζόμενοι αίρέσεις, 

πλειότερα τά ονόματα τών επισκόπων, πλατυτέρα καί έκτενεστέρα ή τούτου 

έκθεσις, Τοιούτον είναι τό Συνοδικόν τής Θεσσαλονίκης συνταχθέν κατά τον 

ΙΕ' αιώνα (1439) καί περιλαμβάνον ονόματα 63 επισκόπων από τού 770- 

1440, από τού Πέτρου δηλονότι μέχρι τού Νήφωνος (1439), καίτοι έλλεί- 

πουσιν έν τφ μεταξύ καί έπισκόπων ονόματα, τά όποια έξ άλλων ιστορικών 

μνημείων γνωρίζομεν σήμερον, ήγνόουν δέ οί συντάκται τού Συνοδικού 

Θεσσαλονίκης. Ό τό Συνοδικόν τής Θεσσαλονίκης δημοσιεΰσας Π. Ροίίέ 

συνεπλήρωσε τον έπισκοπικόν κατάλογον τού Συνοδικού τούτου διά τής 

προσθήκης δέκα είσέτι ονομάτων, έσχάτως δέ ό Εαιιτεπί διά νέας μελέτης1 

έπλούτισε τον έπισκοπικόν τού Συνοδικού τούτου κατάλογον διά πέντε νέων 

ονομάτων, δημοσιεΰσας έκ τού κώδ. 172 τού Βατικανού καί τούς έγκωμιαστι- 

κούς μακαρισμούς τών αρχιεπισκόπων Θεσσαλονίκης Ισιδώρου, Συμεών, 

Γρηγορίου Παλαμά καί Νήφωνος. Αί παραλείψεις αύται έκ τού καταλόγου 

τών συνοδικών γνωστών ονομάτων αρχιεπισκόπων οφείλονται εις δύο λόγους* 

ή εις τήν άγνοιαν τών συντακτών ή εις τον φόβον μή οί έκ τών διπτύχων 

έλλείποντες δεν ήσαν ορθών φρονημάτων ή ήσαν καθηρημένοι έκ διαφόρων 

λόγων ανεξαρτήτως όμως τών παρουσιαζομένων τούτων χασμάτων εις τά 

Συνοδικά ή χρονολογική σειρά τών μνημονευόμενων έπισκόπων είναι ασφα¬ 

λής καί τούτο είναι σπουδαιότατον διά τον καθορισμόν τού χρόνου τής ακμής 

πολλών ιεραρχών, γνωστών μέν έξ άλλων πηγών, άλλ’ έποχής αγνώστου. Ή 

* 1,3 ΙίδΙε έρίεεοραίε <±α Βγηοάΐοοπ άε Τ1ιε533.1οηϊηιΐ£| έν Εεΐιοδ ά’Οπεηί, τόμ. 

36 (1933) σ. 300-310. 
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αξία τών Συνοδικών, πλήν τού διαφόρου καί ποικίλου περιεχομένου αυτών, 

έγκειται καί εις τούτο, δτι παραδίδουσιν εις ημάς τήν διαδοχικήν σειράν επί 

ικανούς αιώνας τών προκαθημένων εις τάς μητροπόλεις καί έπισκοπάς 

ιεραρχών κατά τάξιν ασφαλή, έπί τής οποίας δυνάμεθα νά στηριχδώμεν εις τον 

ακριβή καταρτισμόν τών αρχιερατικών καταλόγων. Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι 

σχετικαί έργασίαι διά τής έρεύνης τών αρχείων, επισήμων εγγράφων αύτο- 

κρατόρων, πατριαρχών, αρχιερέων, αγιολογικών μνημείων, επιγραμμάτων καί 

άλλων πηγών προς συμπλήριοσιν τών τοιούτων καταλόγων, θά εύραισι πλου- 

σιωτέραν καί άσφαλεστέραν πηγήν εις τά Συνοδικά τών έπισκόπων, άν 

κατορθωθή ή άνακάλυψις καί εύρεσις τούτων εις τά χειρόγραφα Τριφδια 

τών διαφόρων Βιβλιοθηκών, τά όποια περισφζουσι ταύτα κατά τήν Κυρια¬ 

κήν τής Όρθοδοξίας. 

Πόσον πολύτιμος προς τον σκοπόν τού καταρτισμού έγκυρων αρχιερατι¬ 

κών καταλόγων ύπήρξεν ή τών Συνοδικών συμβολή άποδεικνύει ή δημοσίευ- 

σις ολίγων έξ αυτών διαφόρων εκκλησιαστικών περιφερειών καί προελεύσεων* 

δυστυχώς τά τοιαύτα είναι ελάχιστα, άλλ’ υπάρχει ελπίς, τής μεγάλης αυτών 

αξίας ήδη καταφανούς γενομένης, νά αύξηθή ό αριθμός τούτων διά τής 

έρεύνης τών χειρογράφων λειτουργικών βιβλίων καί ιδιαίτατα, ώς είπον, τού 

Γριψδίου, έν φ κατά τήν Κυριακήν τής Όρθοδοξίας κατεγράφοντο καί 
δημοσία έξεφωνούντο. 

Τά μέχρι τούδε γνωστά γενόμενα Συνοδικά τών διαφόρων εκκλησιών 
είναι τά εξής: 

1) Τό Συνοδικόν τής Μεγάλης Εκκλησίας τό συνταχθέν κατά τον ΙΑ' 

αιώνα υπό Μιχαήλ τού Κηρουλλαρίου καί δημοσιευθέν υπό τού ΜοηΙίααοοη Κ 

2) Γό Συνοδικόν τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης συνταχθέν κατά τον 

ΙΕ' αιώνα (1439) καί δημοσιευθέν έκ τού ύπ’ άριθ. 172 φ. 139-183 κώδ. τού 
Βατικανού υπό τού Ε. Ροίϊί:2. 

3) Τό Συνοδικόν τής Μονεμβασίας, συνταχθέν κατά τό 1397 καί δημο- 

σιευθέν υπό τού Ροδϊηϊ εις τον κατάλογον τών χειρογράφων τής Βιβλιοθή¬ 

κης τού Τουρίνου 

1 ΒίόΙΐοΐΙιεεΕ ΟοίδΠηί&ηα, σ. 96-102, καί Μ ί £ η ε, ΡεΙγ. Ογ., 120 στ. 723-736. 

* Έν Εοίιοδ ά’Οηεηί, τ. 4 (1901) σ. 136-145, 212-221, τ. δ (1902) σ. 26 33, 90-97, 

150-156, 212, 219, τ. 6 (1903) σ. 292-298. τ. 8 (1905) σ. 272-274. Ό αυτός Ε. Ρείίί, εν 
ΕεΗ°δ ίΙΌπεηί, τόμ. 18 (1918) σ. 236-254, καθορίζει τήν χρονολογικήν σειράν τών 

* Οοάΐεεε ητΕηαεεήρίί όίόΙΐοΙΙαεοΕθ τε^ϊϊ ΤΕυπηεηεϊε ΑίόεαΕεΐ, Τουρΐνον, 1749, 

Μέρος I, σ. 421-423, έκ τοΰ κώδ. 336 φ. 58, δστις δυστυχώς έκάη. Τήν χρονολογικήν 
σειράν τών έπισκόπων, κατά τον δημοσιευθέντα υπό τοΰ ΡΕείπί κατάλογον, εξετάζει 
δά εμβριθούς μελέτης ό Εαιιτεπΐ, έν ΕοΒοε (ΓΟΗειιί, τόμ. 36 (1933) σ. 129-161, άναιρών 
εϊε τινα σν> ι.ιεΐα τον Ν ιν η ν βρηυ νΛ/»ιΙιτ»ντ« β V „ -—... Λ ΤΎ_ _ _ /ι . η« 

' ■ ·**" -- 1 ί τ ι***^*·** 4-^^^ΐΛν».υνΛΛ ±1*ι^υ, τ- δι 
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4) Τό Συνοδικόν τής επισκοπής Κρήτης Σουαρέτ 1 τό δημοσιευθέν υπό 

του Παυτεί! ΐ 2 έκ του κώδ. Εδουπαΐ ΥΙΙΙ, 10 φ. 37-38 υπό τον τίτλον «Βε 

δγηοάΐεοη άεδγβτίΐα βΐ Ιεε τηέΐτοροΙίίεΞ θε θείε αυχ Χβ-ΧΙΙΙ° δίέεΐεδ». 

5) Τό Συνοδικόν τής μητροπόλεως Ρόδου τό δημοσιευθέν υπό του 

Οογπ Νοτβετί; Οαρρυγηδ 3 εκ του κώδ. τοΰ έν Ρώμη Ελληνικοί Κολλεγίου 

ύπ5 άριθ. 7 σ. 322-347 (του ΙΕ' αϊώνος). 

6) Τό νΐίν ενταύθα δημοσιευόμενον Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής 

Ελλάδος, ή, ακριβέστερου είπεΐν, επισκοπής αγνώστου τής μητροπόλεως 

"Αθηνών, εΰρηται εις δυο κώδικας, είς τον τής Λαύρας τοΰ άγ. "Αθανασίου 

(έν Άγίφ ’Όρει) I 197 και τον τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης4 ύπ’ άριθ. 39. 

"Αντίγραφα τοΰ εν λόγω Συνοδικοί εκ των ανωτέρω κωδίκων τή αιτήσει 

μου άπέστειλάν μοι ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Λεύκης Παγκράτιος έκ τοΰ 

κώδ. τής Χάλκης και ό Γέρων Σπυρίδων Λαυριώτης ό ιατρός εκ τοΰ κώδ. 

τής Λαύρας. Τό κείμενον άμφοτέρων είναι τό αυτό μέ έλαχίστας παραλλαγάς 

σημειουμένας κάτωθεν αυτοί διά τοΰ Λ ( = Λαυριωτικοΰ) και Β ( = Χάλκης). 

Και εις τα δύο άπόγραφα, ένθα έπιφέρεται ό κατάλογος των μακαριζομενών 

μητροπολιτών και επισκόπων, ούτε λόγος άλλ’ ουδέ νύξις τής μητροπόλεως 

ή επισκοπής, εις ήν οΐ αναγραφόμενοι άνήκουσι, πράγμα τό οποίον δεν συμ¬ 

βαίνει εις τα μέχρι τοΰδε γνωστά Συνοδικά. Έκ τής επισταμένης μελέτης 

αυτοί έπείσθην δτι άνεκάλυψα τό Συνοδικόν τής Μητροπόλεως Αθηνών εκ 

τοΰ περιεχομένου αυτοί οδηγηθείς εκ τών εξής: 

Πρώτον εκ τής έν τέλει τοΰ Συνοδικοί μνείας γνωστών καί αγνώστων 

αγίων άνηκόντων εις την εκκλησίαν τής Ελλάδος, Ίωάννου τοΰ Καλοκτένους, 

μητροπολίτου Θηβών καί Βοιωτίας, Λουκά τοΰ Στειριώτου, Μελετίου τοΰ 

Μυουπόλεως, Πέτρου μητροπολίτου "Άργους, Ευθυμίου τοΰ οσίου τοΰ λάμ- 

(1914) σ. 107-108, επί τοΰ αύτοΰ θέματος. Σημειωτέον δτι τό Συνοδικόν τοϋτο τής 
Μονεμβασίας είναι τό είς τά έντυπα Τριφδια περισωθέν μέ ατελή κατάλογον τών επι¬ 

σκόπων Μονεμβασίας (ό πλήρης παρά Ρ&δίηί) καί μέ προσθήκην πέντε μητροπολιτών 
Παλαιών Πατρών. 

1 Ή επισκοπή Σουαρέτ είς τό άρχαΐον Τακτικόν τό ύπ’ έμοϋ δημοσιευθέν έν τή 
«Νέα Σιών», τ. 32 (1931) σ. 578, φέρεται έκτη είς την σειράν τών επισκοπών Κρήτης, ό 
δέ επίσκοπος αυτής τιτλοφορείται ό|Σουάριτος. Την Σουαρέτ δ Ε&ατεηΐ ταυτίζει 
μέ τό άρχαΐον χωρίον Σύβριτα ή Σούβριτα. 

2 Έν ΕοΗοδ ά’Οπεηί, τ. 36 (1933) σ. 385, 412. 

3 Έν Εοΐιοδ ά’Οπεηί, τ. 37 (1934) σ· 196-217. Ό εκδότης σημειοΐ (έν σελ. 207) οτι 
Συνοδικά εΰρηνται καί είς τρεις άλλους κώδικας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρί¬ 

της (τοΰ ΙΑ' αϊώνος) τοΰ Μονάχου 380 (ΙΑ' αϊώνος) καί τής Βιέννης (ΙΒ' αίώνος). 

4 Ό κώδιξ άνήκεν είς την έν Χάλκη μονήν τής Θεοτόκου καί μετεκομίσΰη μετά 
τών άλλων κωδίκων είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης. Περιγραφήν τοΰ κώδ. ϊδ. έν 
Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τ. Γ σ. 279, υπό μητροπολίτου πρ. Παραμυθίας 
’Α θ η ν α γ ό ρ α. 
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ψαντος εν τή Εύβοια, Δανιήλ τοΰ Στυλίτου, τοΰ έν τή μονή τοΰ Καλυβίτου 

(εν Εύβοια) άσκήσαντος, Νικολάου τοΰ οσίου ηγουμένου τοΰ Νέτακος καί 

Λουκά ηγουμένου τών Συνοικιών. Οί καταριθμούμενοι έν τώ Συνοδικώ καί 

μακαριζόμενοι οΰτοι άγιοι καί δσιοι άνήκουσιν είς τήν Εκκλησίαν τής Ελλά¬ 

δος, ή οποία κατά τήν τοπικήν συνήθειαν ανέγραψε καί κατέταξεν είς τό 

Συνοδικόν αυτής, κατά τό παράδειγμα τών άλλων εκκλησιών, αίτινες κατέ- 

γραφον έν τώ Συνοδικώ μεταξύ τών άλλων γνωστών αγίων καί προμάχων 

τής πίστεως καί τούς έν άγιότητι βίου έν τή εκκλησιαστική αυτών περιφερεία 

διαλάμψαντας. 

Δεύτερον έκ τοΰ έν τώ Συνοδική) καταλόγου τών μνημονευόμενων μητρο¬ 

πολιτών. Ή παραβολή τούτου προς τούς γνωστούς καταλόγους τών μητρο¬ 

πολιτών Αθηνών, καί ιδιαίτατα προς τον νεωστί έκπονηθέντα κατάλογον 

υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 1 ενισχύει τήν γνώμην μου 

κατά τρόπον ούδεμίαν έπιδεχόμενον αμφιβολίαν, ως κατωτέρω θά ίδωμεν, 

παρά τάς παρουσιαζομένας μεταξύ τών δύο καταλόγων διαφοράς, προσθήκας 

νέων αγνώστων μητροπολιτών, παραλείψεις άλλων κλπ., δτι τό Συνοδικόν 

τοΰτο είναι τής μητροπόλεως Αθηνών. 

Έν τώ ήμετέρφ Συνοδικώ μνημονεύονται 23 μητροπολΐται (Αθηνών) 

καί 13 επίσκοποι αγνώστου επισκοπής (τών Αθηνών)· ή σειρά τών Ιπιφε- 

ρομένων μητροπολιτών άρχεται από τοΰ Σάββα (·}* 914) καί λήγει είς τον 

άγνωστον "Ιωάννην, τον διαδεχθέντα τον Άγιοθεοδωρίτην Νικόλαον (1166- 

1175)2> επομένως τό Συνοδικόν συνετάχθη περί τά τέλη τοΰ ΙΒ'αίώνος καί 

δή επί τής βασιλείας Ανδρονίκου τοΰ Α' (1183-1185), διότι ό τελευταίος 

έν τφ Συνοδικφ μνημονευόμενος αύτοκράτωρ είναι Αλέξιος ο Β' (1180- 

1183), καί πολύ πιθανόν επί τής άρχιερατείας Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου 

(1181 - 1220), καίτοι έν τφ καταλόγφ τοΰ Χρυσοστόμου μνημονεύονται προ 

τοΰ Άκομινάτου τέσσαρες επίσκοποι άπουοιάζοντες έν τφ Συνοδικώ, Μιχαήλ 

ό Β', Θεοφύλακτος, Γεοίργιος Γ' ό Ξηρός καί Γεώργιος Δ' ό Βούρτζης, άπο- 

θανών, κατά τον Χρυσόστομον, τώ 1180. Αλλά τότε πώς εξηγείται ή απου¬ 

σία τεσσάρων μητροπολιτών έκ τοΰ Συνοδικοΰ καί μάλιστα τοΰ διάσημου 

Γεωργίου Βούρτζη, τοΰ προ τοΰ βασιλέως Αλεξίου Β' τελευτήσαντος; 

Ή προφανής αΰτη ανωμαλία καί ασυμφωνία τών δύο καταλόγων δικαιο¬ 

λογείται μόνον, εάν δεχθώμεν δτι ή προσθήκη έν τφ Συνοδικφ τοΰ ονόματος 

τοΰ Αλεξίου εγένετο μεταγενεστέρων, ως προσετέθησαν, ώς θά ϊδιομεν κατω¬ 

τέρω, καί άλλα ονόματα πατριαρχών, Γερμανοΰ τοΰ Β'(1222-1240), Αρσενίου 

(1255-1260 τό α' 1261-1267 τό β'), καί τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

Γρηγορίου τοΰ Παλαμά. Τό γεγονός δμως δτι ό κατάλογος τών μητροπο- 

1 Εκκλησία Αθηνών (1928) σ. 111. 

■ Αί χρονολογίαι κατά τον κατάλογον τοΰ Αθηνών Χρυσοστόμου. 
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λιτών Αθηνών εν τφ Συνοδικφ λήγει εις τον διάδοχον τοϋ Άγιοθεοδωρίτου 

Νικολάου, τον άγνο)στον Ίωάννην, πείθει ημάς οτι τό Συνοδικόν συνετάχθη 
μετά τον θάνατον του Ίωάννου. 

Ό τύπος καί ή μορφή του ήμετέρου Συνοδικού παραλλάσσει ούσιωδώς 

των λοιπών γνωστών Συνοδικών καί δή τοϋ φερομένου εν τώ έντυπα) 

Τριωδίφ καί καθιερωθέντος εις χρήσιν εκκλησιαστικήν. Πολλά νέα στοιχεία, 

άγνωστα εις τά λοιπά Συνοδικά, μαρτυροϋντα την ελευθερίαν, ήν εΐχον αί 

κατα τόπους εκκλησίαι προς μεταβολήν τών επισήμων κειμένων διά προσθη¬ 

κών καί άψαιρεσεων, καθιστώσιν αυτό άξιοσπούδαστον καί Ιδιαιτέρας προσο¬ 
χής άξιον. 

Πριν η εξετασθώσι τα εις το Συνοδικόν τοΰτο ίδιάζοντα, θεωρώ σκό- 

πιμον νά παραθέσω τό κείμενον, ως φέρεται εις τούς δυο προμνησθέντας 

κώδικας, σημειών τά μέν κοινά μέ τό έντυπον Συνοδικόν, τό εις τά Τριώδια 

φερόμενον, διά τών πρώτων μόνον λέξεων, τά δέ έλλείποντα έκ τών εντύπων 

προηγουμένου τού | δημοσιεύω αυτούσια, ϊνα δειχθή ή μεταξύ τούτων σπου- 

δαιοτάτη παραλλαγή καί τά ιδιαίτερα τοϋ ήμετέρου Συνοδικού γνωρίσματα. 

1. (Ό τίτλος) Έποφειλομένη προς Θεόν ετήσιος ευχαριστία . . . 

2. (Τό προοίμιον) Προφητικαΐς επόμενοι ρήσεσι — ψαλμοΐς έκβοώμεν 
καί άσμασι. 

3. Τίς Θεός μέγας ως ό Θεός ημών; . . . 

4. Τούς φαυλιστάς γάρ τής σής δόξης . . . 

5. Τών τήν ενσαρκον τοϋ Θεού Λόγου παρουσίαν . . . 

6. Τών είδότων τής τού Χριστού μιας . . . 

7. Τών πιστευόντων καί διακηρυκευομένων . . . 

8. Τών τφ λόγφ άγιαζόντων . . . 

9. Τών επισταμένων ώς ή ράβδος καί αί πλάκες . . . 

10. Τών τάς προφητικάς οράσεις . . . 

11. Τών συνιέντων Μωσέως λαλοϋντος . . . 

12. Οΐ προφήται ώς είδον . . . 

13. Λύτη ή πίστις τών αποστόλων . . . 

14. Γερμανού, Ταρασίου ... 

15. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου . . . 

16. Απαντα τά κατά τών αγίων πατριάρχων . . . 

17. "Απαντα τά παρά τήν εκκλησιαστικήν παράδοσιν . . . 

18. Στεφάνου τού όσιομάρτυρος καί όμολογητοϋ . . . 

19. Ευθυμίου, Θεοφίλου καί Αίμιλιανοϋ . . . 

20. Θεοφυλάκτου, Πέτρου . . . 

21. Ίωάννου, Νικολάου . . . 

22. Θεοδώρου τού πανοσίου ηγουμένου τού Στουδίου . . . 

23. Ισαακίου τοϋ θαυματουργού . . , 

Τ6 Συνοδικόν της Εκκλησίας τής Ελλάδος. 9 

24. Ίλαρίωνος τοϋ όσια>τάτου ... 1 

25. Θεοφάνους τού όσιωτάτου ηγουμένου ... 2 

26. Αύται αί εύλογίαι πατέρων ... 

27. Τοΐς λόγω μέν τήν ενσαρκον οικονομίαν . . . 

28. ΤοΤς τφ ρήματι τοϋ άπεριγράπτου . . . 

29. Τοΐς τάς μέν τάς προφητικάς οράσεις . . . 

30. Τοΐς άκούουσι τοϋ Κυρίου όσοι επιστεύετε . . . 

31. Τοΐς έπιμένουσι τή είκονομάχφ αίρέσει . . . 

32. φ Τούς δοκοϋντας μέν ήμετέρους είναι διά τήν πίστιν, ετεροδόξους 

δέ καί αυτούς διά τήν διαφοράν τής πίστεως καί κατατομήν 3 τής θεότητας, 

οΰς καί ήμιαρείους ό τής θεολογίας επώνυμος ονομάζει, "Ανάθεμα. 

33. Ί* Κωνσταντίνφ Κοπρωνύμφ τφ Ίσαύρφ Ανάθεμα. 

34. Άναστασίφ, Κωνσταντίνφ. 

35. Θεοδότφ, "Αντωνίφ, Στεφάνω, Άντωνίφ καί Ιωάννη τοΐς άλλη- 

λοπρο^νοις. 

36. φ Κωνσταντίνφ Άκυλίας* καί Κωνσταντίνφ Νικομήδειας καί Κων¬ 

σταντίνφ Εφέσου τοΐς κακόφροσι μητροπολίταις καί αίρεσιάρχαις, Ανάθεμα. 

Ή 'Αγία Τριάς τον θρόνον αυτών καθεΐλεν. 

37. ΙΙαύλφ τφ εις Σαϋλον άποστρέψαντι . . . 

38. ·}- Τοϋ Κυρίου καί Θεού καί σωτήρος ημών Ιησού Χριστού διά 

τών αγίων αυτού μαθητών καί αποστόλων καθαρόν ήμΐν τό τής πίστεως 

παραδόντος μυστήριον, είρηκότος καί έν ταΐς έσχάταις ήμέραις πολλούς ελεύ- 

σεσθαι ψευδοπροφήτας καί ψευδοχρίστους καί παραγγείλαντος προσέχειν 
από τών τοιούτων, ακολούθως δέ καί τοϋ θεοκήρυκος Παύλου καί Τιμοθέου 

έπιστείλαντος ότι «εν έσχάτοις καιροΐς άποστήσονταί τινες τής πίστεως προσέ- 

χοντες πνεύμασι πλάνης καί διδασκαλίαις δαιμόνιων έν ύποκρίσει ψευδολό- 

γων κεκαυστηριασμένων τήν ιδίαν συνείδησιν, καΛυόντων γαμεΐν, άπέχεσθαι 

βρωμάτων, ά ό Θεός έκασεν εις μετάληψιν μετά ευχαριστίας τοΐς πιστοΐς καί 

έπεγνωκόσι τήν αλήθειαν, ότι παν κτίσμα καλόν μετ’ ευχαριστίας λαμβα- 

νόμενον. αγιάζεται γάρ διά λόγου Θεού και έντεύξεως5». Καί πάλιν. «Έκ 

τούτων γάρ εϊσιν οί ένδύνοντες εις τάς οικίας 6 και αιχμαλωτίζοντες γυναικάρια 

σεσιυρευμένα άμαρτίαις» αγόμενα έπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα 

καί μηδέποτε εις έπίγνωσιν αλήθειας έλθεΐν δυνάμενα 7». Ταϋτα τοϋ σωτήρος 

ημών καί Θεού προειρηκότος καί τοϋ αποστόλου κηρύξαντος, προσέχωμεν 

αγαπητοί· κατά γάρ τάς τοιαύτας προρρήσεις έν τοΐς έσχάτοις καιροΐς γενο- 

1 Μετά τον Ίλαρίωνα είς τά έντυπα καί τον Β έπιφέρεται Συμεών ό Στυλίτης, μή 
αναγραφόμενος έν τφ Α. 

2 Ή τοϋ Θεοφάνους μνήμη ελλείπει έν Β. 

5 Κατά τομήν Β. 4 'Ακυλεϊ Β. 6 Α Τιμ, δ', 1. 

0 ’Ενδύνοντας τάς οικίας Β. ! Β Τιμ. ν', β. 
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μενών ημών ή παμμιγής καί πολυώνυμος τών Μασσαλιανών εΐτουν Πογο- 

μίλων αΐρεσις, εν πάση πόλει και χώρα και επαρχία επιπολάζει τά νυν, και 

οί ταΰτης εΐσηγηταί ου παύονται διαφ&είροντες τούς άπλουστέρους των 

ανθρώπων- χριστιανούς γάρ Ιαυτούς όνομάζοντες οί μισόχριστοι τωεύφήμφ1 2 

τού ονόματος άναμίγνυνται τοΐς όρθοδόξοις και αγνοούμενοι ότι τφ κωδίω 

τον λύκον κρύπτουσιν εκ των παρ’ ήμΐν τίμιων Γραφών τάς άρχάς ποιούν¬ 

ται τής κενοφωνίας αυτών κα'ι επειδάν εύπαράδεκτοι γένωνται διά τού προσω¬ 

πείου καί άρξωνται προσέχειν αύτοϊς οί άκούοντες, τότε τον ιόν έξεμούσι, και 

ως ήδη συνήθεις γενόμενοι τά εναγή τού σατάν εξερεύγονται δόγματα, α δή 

καί συν αύτοΐς τφ άναθέματι καθυποβάλλομεν ώς νόθα καί βέβηλα καί τής 

καθολικής εκκλησίας άλλότρια. 

39. Πέτρφ τω άρχηγφ τής Μασσαλιανών 3 αίρέσεως, ήτοι Λυκοπε- 

τριανών καί Φουνδαδιτών4 καί Γογομίλων αίρέσεως, τω Χριστόν εαυτόν 

άποκαλέσαντι καί μετά θάνατον άναστήσεσθαι επαγγειλαμένω, Λυκοπέτρω 

δέ διά τούτο μετονομασθέντι, οτι λίθοις δικαίως διά τάς άπειρομαγγανείας 

καί τά μισαρά έργα5 καταχωσθείς, ύπέσχετο μετά τρεις ημέρας τοΐς πονη- 

ροΐς αυτού συμμύσταις άναστήσεσθαι καί προσκαθημένοις αύτοΐς 6 τω βδε- 

λυρφ αυτού λειψάνφ μετά τρεις ημέρας ώς λύκος έν αύτφ δαίμων έφάνη τού 

σορού των λίθων έξερχό μένος, Ανάθεμα. 

40. φ Τυχικφ τφ τούτου 7 συμμύστη καί μαθητή Ιωάννη, τφ καί ετέ- 

ρας μέν θείας8 γραφάς διαφθείραντι καί παρερμηνεύσαντι, κατ’έξαίρετον 

δέ άπαν τό κατά Ματθαίον εύαγγέλιον καί πάσας τάς περί Θεού καί πατρός, 

έτι δέ καί περί του αγίου Πνεύματος προρρήσεις εις τον πνευματικόν αυτού 

πατέρα παρερμηνεύσαντι, καί ούτω την τού Θεού δόξαν προς τάς βδελυράς 

αυτού αιρέσεις9 αρχηγούς μεθελκύσαντι, Ανάθεμα. 

41. | Σαδόη 10, Σάββα καί Άδελφιφ, Έρμφ, Συμεώνι, καί τοΐς ά'λλοις, 

οΐ τον ιόν τής τοιαύτης αίρέσεως έξεμέσαντες καί τούς άγροικοτέρους των 

ανθρώπων άνδρας τε καί γυναίκας 11 έξαπατήσαντες προς τό τής απώλειας 
κατέσπασαν βάραθρον, Ανάθεμα. 

42. φ Τοΐς λέγουσι πλήν τής αγίας 12 καί ζωαρχικής Τριάδος, ήγουν τού 

1 Των άσημανών Β. 

2 Τό εύφημον Α. 

8 Τής τών Σαλιανών Α. 

4 Κοκυδαδιτών Α. 

6 "Εργα] έλλείπ. έν Β. 

" Αύτοΐς] έλλείπ. έν Β. 

■ Τφ αύχοΰ Β. 

Λ Καί έχέρας θείας Β. 

Προς χούς τής βδελυράς αυτού αίρέσεως Α. 

10 Δαδόχι Β. 

11 Ανδρών τε καί γυναικών Β. 12 Περί τής αγίας Β. 

Τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 11 

Θεού καί πατρός1 καί τού σαρκωθέντος Λόγου υιού τού Θεού τού Κυρίου 

ημών Ιησού Χριστού καί τού παναγίου Πνεύματος, έτέραν τινά είναι Τριάδα 

ή καί ύπερκειμένην2 εξουσίαν την των ύπερτάτων3 τών επτά ουρανών 

καθημένην, κατά τήν βδελυράν καί ψευδεπίγραφο ν παρ’ αυτής τού Ήσαΐου 

ορασιν 4, Ανάθεμα. 

43. φ Τοΐς παρεισάγουσιν έτέρας γραφάς παρά τάς υπό τού αγίου 

πνεύματος εκφωνηθείσας καί παραδοθείσας 5, Ανάθεμα. 

44. φ Τοΐς λέγουσιν ώς ό έν Κυρίω γάμος καί ή κατά Θεόν κρεωψαγία 

βδελυκτά 6 είσι τφ Θεφ καί διά τούτο άμφότερα άνατρέπουσιν 7, Ανάθεμα. 

45. φ Τοΐς τάς παραδοθείσας ήμΐν εύχάς τε καί ύμνφδίας παρά τών 

θείων αποστόλων— «πληρούσθε γάρ φησιν έν πνεύματι άγίφ λαλούντεςέαυτοΐς 

ψαλμοΐς καί φδαΐς πνευματικαις»— 8 έπειτα δέ καί καθεξής παρά τών θείων 

και μακαρίων πατέρων καί διδασκάλων τής εκκλησίας, τοΐς ούν ταύτας πάσας 

ώς βαττολογίας άνατρέπουσι καί διαβάλλουσιν, έν αρχή δέ τής από Θεού 

διαστάσεις9 μόνον τό «Πάτερ ημών ό έν τοΐς ούρανοΐς» έκπαιδεύουσι 

ποιεΐσθαι άνευ τής τού δεσποτικού σημείου τφ προσώπφ σταυρικής έκτυπώ- 

σεως, προφάσει μέν ώς τού δεσπότου ημών Ιησού Χριστού τήν τοιαύτην 

ευχήν παραδόντος, τή δ’ άληθεία έπικλήσει τού βδελυρού αυτών πατρός 

σατανά10- τούτου γάρ χάριν καί τήν σταυρικήν σημείωσιν αποβάλλονται καί 

τό παρά τών θείων 11 φοχστήρων καί τής εκκλησίας καθηγητών προστεθέν 

άκροτελεύτιον έπιφώνημα εις δόξαν τής αγίας καί όμοουσίου Τριάδος, τό 

«ότι σού έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα τού πατρός καί τού υιού 

καί τού αγίου Πνεύματος·» ουδέ άκούσαι ανέχονται, τοΐς ούν ούτω ψρονούσι 

καί διδάσκουσι καί άχρι τέλους τή τοιαύτη πονηρά ένστάσει έμμένουσιν, 

Ανάθεμα. 

46. φ Τοΐς τάς εκκλησιαστικός 12 συνάξεις βδελυσσομένοις καί έν ίδιά- 

ζουσι τόποις προσκαθημένοις13, προφάσει μέν ησυχίας χάριν, τή δ’ άληθεία 

1 "Ηγουν τού πατρός Β. 

2 "Η καί ύπερκειμένη Β. 

* Τήν τφ ύπερτάτφ» Β. 

4 Πρόρρησιν Β. 

Η Καί παρά τών αγίων πατέρων ήμών παραδοθείσας Β. 

Βδελυρά Β. 

7 Καί διά τούτο—άνατρέπουσιν] έλλείπ. έν Β. 

4 Έφεσ. ε', 19. 

9 Διαστάσει μόνον τήν περί ήμών ό έν ούρανοΐς κατά τήν εις γην κατακρίσεως 
έκπαιδεύουσι Β. 

1ιΊ Αυτών τού σατανά Β. 

11 Καί τήν παρά τών θείων Β. 

14 Τοΐς τής εκκλησίας συνάξεις Α. 

13 Προσκαθημένοις διδάσκουσι Β. 
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επί τής ταύτης αυτών βέβηλου πλάνης ανεξέλεγκτα μένειν και [ά]διάγνωστα, 

ϊνα ούτως εν παραβΰστφ τον υλον ιόν τής αυτών αϊρέσεως τοΐς ύπ’ αυτών 

πλάνη θεΐσιν εκχέω σιν, τοΰτοις πάσιν άχρι τέλους τής τοιαΰτης πλάνης έμμέ- 

νουσιν, Ανάθεμα. 

47. ΐ Τοΐς τάς εις δόξαν Θεού παραδοθείσας ήμιν παρά τών αγίων 

αποστόλων εκκλησίας οίκοδομεΐσθαι ώς έργα χειρών διαβάλλουσι καί κατοι- 

κητήρια δαιμόνων ταΰτας είναι λέγουσι καί ούτως οδώ άλλη βαδίζουσιν, 

ακολούθως καί την τών θείων καί ιερών εικόνων σεπτήν άναστήλωσιν καί 

την τούτων τιμήν καί προσκΰνησιν άνατρέπουσιν, ώς δλως διεψθαρμένοις 

καί σεσηπόσι μέλεσιν, Ανάθεμα. 

48. Ί" ΤοΤς σπεύδουσιν επ’ ανατροπή τής του Κυρίου καί Θεού καί 

σωτήρος ημών “Ιησού Χρίστου διδασκαλίας, ήν τοΐς άγίοις αύτού μαθηταΐς 

ένετείλατο, ώστε τους εις αυτόν πιστεύοντας βαπτίζειν εις τό όνομα του πατρός 

καί του υίοϋ καί του αγίου πνεύματος, καί «εάν μη τις γεννηθή δι’ υδατος 

καί πνεύματος ου μή εΐσέλθη εις τήν βασιλείαν του Θεοί», τοΐς οΰν προς 

ταύτα πάντα τυφλώττουσι καί υπό τής ένεργοΰσης έν αυτοΐς σατανικής ενέρ¬ 

γειας τολμώσι φλυαρείν τύ άγιον βάπτισμα ύδωρ είναι -ψιλόν, ώς έξω τής 

πίστεως ημών καί τής εκκλησίας καί άλλοτρίοις καθάπαξ Θεού, “Ανάθεμα. 

49. Ί* Τοΐς ακολούθως τών τοιούτων ληρημάτων καί περιψρονημάτων 

καί τον τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν φούλκαν 1 άποκαλούσι, καί τό άγιον 

βάπτισμα ύδωρ είναι ψιλόν, μηδ’ ά'φεσιν έχον αμαρτιών, μήτε εκ πνεύματος 

αλλά παρ’ έαυτών ύπισχνουμένοις δίδοσθαι τό εκ πνεύματος, δτε τούς εαυτών 

βδελυκτούς μΰστας τό ψευδό μοναχικόν σχήμα μεταμφιέζουσι καί τοιαύτας 

τηνικαύτα ποιουμένοις κατ’ αυτήν τήν έπίκλησιν, μάλλον δέ τον τών ψυχών 

καί σωμάτων αυτών καταποντισμόν, Ανάθεμα. 

50. ή* Τοΐς λέγουσιν δτι 2 καί ή μετάληψις τού τίμιου σώματος καί 

αίματος τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ά'ρτου 

ψιλού καί οίνου έστί μετάληψις, ώς καί διά τούτο τούς έκ λαϊκών μετατε- 

θέντας μετά τροφήν προσέρχεσθαι3 μεταλαμβάνειν ύποκρίσεως χάριν καί 

τού λανθάνειν 4, τούς δέ έκ πρεσβυτέρων μετατεθέντας φαγόντας καί τά τής 

θείας καί φρικτής ιερουργίας επιτελεΐν έπιτρέπουσιν, ώς φανεροΐς άντιχρί- 

στοις καν αυτοί χριστοπολίτας εαυτούς ονομάζουσιν, “Ανάθεμα. 

51. ■{- Τοΐς επ’ ανατροπή τής δλης γε5 Θεού πίστεως, καί άλλα μεν 

πονηρά τοΐς ύπ’ αυτών άθέως τελούμενοις τελούσι, καί αντί μέν τού θείου 

1 Ίσως φούρκαν. 

2 "Οτι] ώς Β. 

3 Προσδέχεσθαι Β. 

* Χάριν τοΰ μανΟάνειν Β. 

·Γ' Τής όλης είς Θεόν Β. 
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καί ιερού εμφυσήματος, δ διά τού δεσπότου1 Χριστού παρελάβομεν επί τή 

τού αγίου πνεύματος μυστική έμπνεύσει2, έμπτύουσι τοΐς ύπ’ αυτών τελου- 

μένοις έμπτύσματα, ών καί αυτοί είσιν άξιοι, καί ταύτα τοΐς ύπ’ αυτών 

τελουμένοις ποιούσιν, ά κατά τών δαιμόνων αυτοί πο ιού μεν προσέτι δέ καί 

ΰδατι μεμιασμένω από κάτωθεν έως άνωθεν διά σπόγγου 3 άναχρίουσιν 

επ’ ανατροπή τού τε αγίου βαπτίσματος καί τής τοΰ θείου πνεύματος φωτι¬ 

στικής παρουσίας, Ανάθεμα. 

52. ή- Ταύτα τής πονηράς άσεβείας τά σπέρματα, ταύτα τής αθεΐας 

τού πονηρού σατάν τά συστήματα4. Ήμεΐς δέ 6 τού Χριστού λαός ό εξαί¬ 

ρετος τών θείων καί άποστολικών διδαγμάτων καί τών πατρικών όλοψύχως 

έχομε θα παραδόσεων, φεύγοντες δλη ψυχή τά μυσαρά τής άσεβείας διδάγματα 

καί πόρρω τής αυτών ολέθριου γινομένης θρησκείας, Θεω δέ καθαρώς 

λατρεύοντες τω έν τριάδι προσώπων, εΐτουν υποστάσεων, γνωριζόμενα) καί 

σεβομένφ, φ ή δόξα καί τό κράτος νύν καί αεί καί εις τούς α’ιώνας τών 
αίώναιν άμ^ν. 

53. Γεροντίω τω έκ Λάμπης μέν δρμωμένω .... 

54. Τοΐς δλως έπιχειροΰσιν οίανδήποτε συζήτησιν .... 

55. Ί* Τοΐς δεχομένοις τά ασεβή τής αίρέσεως αυτών λογίδρια, “Ανάθεμα. 

56. Τοΐς εύσεβεΐν μέν έπαγγελλομένοις .... 

57. Τοΐς τήν μωράν τών έξωθεν φιλοσόφων . . . 

58. Τοΐς τήν ύλην άναρχον καί τάς ιδέας . . . 

59. Τοΐς λέγουσιν δτι οί τών Ελλήνων σοφοί . . . 

60. Τοΐς μή πίστει καθαρά και απλή . . . 

61. Τοΐς τά ελληνικά διεξιοΰσι .... 

62. Τοΐς μετά τών άλλων μυθικών πλασμάτων ... 

63. Τοΐς λέγουσιν δτι έν τή τελευταία .... 

64. Τοΐς δεχομένοις καί παραδιδούσι τά μάταια . . . 

65. Ί* Τοΐς παρά τήν χριστιανικήν καί ορθόδοξον πίστιν οίκειωθεΐσι 

παρα τε τού Ιταλού Ιωαννου και τών μετασχοντων τής αυτού λύμης μαθη¬ 

τών αυτού ελληνικοΐς καί ετεροδόξοις δόγμασι καί διδάγμασι 5 καί τή καθο¬ 

λική καί άμωμήτω πίστει τών ορθοδόξων έναντίοις, “Ανάθεμα. 

66. φ Τοΐς μή προσκυνούσι καί άσπαζομένοις εύσεβώς έκ πόθου τάς 
σεπτάς αγίας εικόνας, “Ανάθεμα. 

67. "Ολοις τοΐς αίρετικοΐς, “Ανάθεμα. 

68. Απαντα τά μή όρθοδόξως μηδέ εύσεβώς γραφέντα ή λαληθέντα6 

1 "Ο παρά τοΰ δ. Β. 

2 Έκπορεύσει Β. 

3 Διά σπόγγων Β. 

4 Σατανά τά βλαστήματα Β. 

6 Καί διδάγμασι] Ιλλείπ. εν Β. 6 Καί λαληθέντα Β. 
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κατά του ορθού λόγου τής αμωμήτου των χριστιανών πίστεως παρά Ευστρα¬ 

τίου του Νίκαιας, Ανάθεμα. 

69. Τφ φρυαξαμένφ συνεδρίφ . . - 

70. Τοΐς έκλαμβάνουσι τάς παρά τής θείας Γραφής ρήσεις . . · 

71. Τοΐς κοινωνοίσιν έν γνώσει . . . 

72. Βαρλαάμ και Άκινδυνω 1 . . . 

73. Τοΐς λέγουσιν οτι πλήν Χρίστου . . . 

74. Τοΐς τολμώ σι λέγειν τήν καθολικήν εκκλησίαν ... 

75. | Έξουδένωσαν τήν εικόνα τοΰ Κυρίου και των αγίων αυτοί, 

εξουδένωσεν αυτούς ό Κύριος. 

*Εξω φωνής γ' 

Πολλά τά έτη των βασιλέων. 

76. Μιχαήλ του ορθοδόξου ημών βασιλέως 
77 Βασιλείου καί Κωνσταντίνου, Ρωμανού καί Ανδρονίκου, Μιχαήλ 

καί Νικηφόρου, Αλεξίου καί Ίωόννου, Αλεξίου, Μανουήλ καί Αλεξίου, τών 

φ ουράνιον βασιλείαν τής ίπί γης άνταλλαξαμένων, αίωνία ή μνήμη, 

78. ή Σάββα καί Νικήτα, Γεωργίου καί Δημητρίου, Θεοφύλακτου και 

Κωνσταντίνου, Ύπατίου καί Γερμανού, Ίωάννον καί Γρηγορίου, Νικήτα 

καί Θεοδοσίου καί Μιχαήλ, Λέοντας καί Λέοντας, Ίωάννου καί Νικήτα, Έπι- 

φανίου καί Νικηφόρου, Λέοντας καί Γεωργίου, Νικολάου καί Ίωάννου των 

ορθοδόξων μητροπολιτών, αίωνία ή μνήμη. 

79. ΐ Διονυσίου καί Στεφάνου, Ίωάννου καί Λέοντας, Μιχαήλ και 

Ιακώβου, Θωμά και Λέοντος, Μιχαήλ καί Φωκά, Λουκά και Νικηφόρου και 

Δημητρίου τών ορθοδόξων ήμών * επισκόπων, αίωνία ή μνήμη.^ 

80. Γερμανοί, Ταρασίου, Νικηφόρου καί Μεθοδίου, τών αοίδιμων και 

τρισολβίων3 πατριάρχων ... , , 
81. Γερμανοί του παναγιωτάτου καί οικουμενικοί πατριαρχου αιώνια 

ή μνήμη4. „ „ Χ , 
82. Ευδοκίας, Θεοφανοίς, Καλής καί Θεοδώρας, Θεοφανους, Θεοδώ¬ 

ρας, Ζωής, Θεοδώρας, Αικατερίνης5 τών ευσεβεστάτων αύγουστών αιώνια 

ή μνήμη. ν 
83. Ιγνατίου, Φωτίου, Αρσενίου καί Ιωσήφ, Στέφανου και Αντωνίου 

Νικολάου καί Είθυμίου, Στεφάνου καί Τρΰφωνος, Θεοφυλάκτου καί Πολύεΰ- 

κτου, Αντωνίου καί Νικολάου, Σισινίου καί Σέργιου, Ευσταθίου και Αλέξιου, 

~ Ή^περί Βαρλαάμ και Ακίνδυνου προσθήκη έγένετο πάντως μεταγενεστέρως. 

2 Ήμών] έλλειπ. έν Β. 

3 Καί τρισολίων] έλλείπ. έν Β. 

4 Ή § αΰιη έλλείπ. έν Β. 
ό Μετά ιό Αικατερίνης, Ευδοκίας, Μαρίας καί αένης Β. 
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Μιχαήλ καί Κωνσταντίνου, Ίωάννου καί Κοσμά, Ευστρατίου καί Νικολάου, 

τών ορθοδόξων πατριάρχων αίωνία ή μνήμη. 

84. τ Ίωάννου του πανιερωιάτου 1 μητροπολίτου Θηβών καί Βοιω¬ 

τίας2 τοί Καλοκτενους αίωνία ή μνήμη. 

85. Λουκά τοί όσιωτάτου καί άσκητοί2 μοναχοί ηγουμένου τοί Στη- 

ρ ίου-αίωνία ή μνήμη. 

86. Τ Μελετίου τοί όσιωτάτου μοναχοί καί άσκητοί τής Μυουπόλεως 

αίωνία ή μνήμη. 

87. ■]' Πέτρου τοί πανοσιωτάτου καί άρχιερέως "Αργους4 αίωνία ή 

μνήμη. 

88. γ Ευθυμίου τοί όσιωτάτου μοναχοί 5 καί άσκητοί τοί λάμψαντος 

εν πόλει6 Εύβοιας αίωνία ή μνήμη. 

89. φ Κλήμεντος τοί όσιωτάτου 7 μοναχοί καί Στυλίτου τοί Σαγμα- 

τίου όρους καί θαυματουργοί 8 αίωνία ή μνήμη. 

90. ή Αθανασίου τοί πανοσιωτάτου μοναχοί ηγουμένου τοί εν τώ 

όρει τώ ’Άθωνι άσκήσαντος αίωνία ή μνήμη. 

91. ·|* Γρηγορίου τοί παναγιωτάτου 9 άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοί 

Παλαμά αίωνία ή μνήμη. 

92. γ Παύλου τοί όσιωτάτου καί καθηγουμένου τοί εν τφ Λάτρω 

αίωνία ή μνήμη. 

93. φ Λαζάρου τοί έν τώ Γαλησίφ όρει άσκήσαντος αίωνία ή μνήμη. 

94. Ί* Δανιήλ τοί όσιωτάτου μοναχοί καί άσκητοί του στυλίτου 10 τοί 

έν τή Εύβοια πόλει μονής τοί Καλυβίτου άσκήσαντος αίωνία ή μνήμη. 

9δ. *}* Νικολάου τοί όσιωτάτου μοναχοί καί ηγουμένου του Νέτακος11 

αίωνία ή μνήμη. 

96. Ί* Λουκά τοί όσιωτάτου μοναχοί καί ηγουμένου τών Συνοικιών 12 

αίωνία ή μνήμη. 

97. Ή αγία Τριάς αυτούς έδόξασεν. 

98. Τούτων τοΐς υπέρ τής εύσεβείας . . . τών θεοειδήμων αγγέλων . . . 

1 Τοΰ παναγιωτάτου Β. 

2 Βοιωτίας έλλείπ. έν Β. 
* Καί άσκητοϋ] έλλείπ. έν Β. 
4 “Αργών Β. 

Λ Μοναχού καί] έλλείπ. έν Β. 
* Έν τή πόλει Β. 
7 Του πανοσιωτάτου Β. 
8 Του θαυματουργού Β. 
9 Τού πανοσιωτάτου Α. 

10 Τού στυλίτου — άσκήσαντος] έλλείπ. έν Β. 
11 Τοΰ Έτάκος Β. !! Ή § αύτη έλλείπ. έν Β. 
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Έν τελεί του Συνοδικοί είς τον Λαυριωτικόν Κώδ. είρηται «Στιχηρον 

Ίδιόμελον ψαλλόμενον διδόμενου του άντιδώρου». 

Ήχος ... 

Ευφραινέσθω των ορθοδόξων ή έκκλησία και σκιρτάτο. επίοοί πανΰ- 

μνητε Θεοτόκε εύλογημένη- αίοχυνέοθω Μ ή θεομάχος των 

όμήγυρις, Σιμών ό κάκιστος, ό πασών άρχηγος «ιρεσεων,_ Αρετος> »«“«- 

μώς τής θεότητας, καί ό άφρων Σαβέλιος, ό ουναιρων την Τριαδα εις 

πολυώνυμον καί άνυπόοτατον, καί ό πνευματομάχος Μακεδονίας, ο «νους 

καί άλογος Άπολινάριος, Ώριγένονς ή προϋπάρξω, και η κοινή αποκαταοτα- 

ΟΚ τό πονηρόν καί άΰεώτατον πνεύμα, και Παύλου ο άλογος και ανυπόστα¬ 

τος λόγος καί εΰδιάχυτος, Νεστόριος ό διαιρέτης τής Χρίστου υποστασεως, ο 

τήν Τριάδα άρνού μένος καί τετράδα λατρεύων, καί σε Θεοτοκε Θεού μητέρα 

μή προσιέμενος ή πολυκέφαλος, ή συγχητική των Χρίστου φύσεων Ευτυχής, 

Διόσκορος, Σευήρος, Ιάκωβος, Ακίνδυνος, Βαρλαάμ Γρηγορας ή μ.αρα 

κεφαλή, ό Πρόχορος, Θεοδόσιος, Ίουλιανοϋ ή φθαρτοδόκησις, και Πέτρο, ο 

δείλαιος, ό τήν τρισάγιον σταυρώσας θεότητα, ή Ζήνωνος κενωσις, Πυρρος 

τε καί Μάκαρις καί Σέργιος, οί τεκτεινάμενοι δυσσεβειν νεότευκτου, την 

μαρωνίτην μονοθέλητον πίοτιν καί μονενέργητον. Προσέτι δε τούτων απα - 

των, καί μετά τούτων «πάντων, καί μετά τούτων και συν αυτοις αναθεμτε 

Μάνεντι, τό, έναντίας άρχάς καί στασιώδεις άναπλασαντι, την βορβορωδη 

λύμην πασών τών αιρέσεων. Ημείς δέ άνακεκαλυμμενφ προσωπφ μιαν 

άρχήν άναρχαν έν δποστάσεσι τρισίν δμοούσιον κηρυττομεν, τον ένα της 

Τριάδος σεσαρκωμένον εκ σού όμολογοΰμεν (να Χρίστον εν δυσι τελειαις 

ταϊς φύσεσι, θελητικαΐς αυτεξουσίους καί εύεργετικαΐςκαι σε Θεοτοκε πανα¬ 

ληθή Θεοτόκον ϊκετεύομεν, πανύμνητε, πρέσβευε σωθήναι τας φυχας ημω . 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ 

Πρός ευκολίαν τού άναγνώστου διηρέσαμεν τό Συνοδικόν είς 98 παρα¬ 

γράφους, είς τάς όποιας γίνεται έκάσιη παραπομπή· και τα μεν κοινά του 

ήμείου Συνοδικού μετά τού έν τφ έντύπφ Τριφδιφ φερο^ου εοημειω- 

θησαν ως έλέχθη, διά μόνων τών αρχικών λέξεων, τά δε νεα στοιχεία του 

Συνοδικού καί ξένα πρός τό έντυπον διά + σημειουμενα παρεθεσαμεν ως 

έχουσι πρός ακριβή γνώσιν τού συνόλου τού περιεχομένου εν αυτω. _ _ 

Αλλά τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, !ν συγκρισει προς το 

τών έντύπων λειτουργικών βιβλίων, δέν παρέχει μόνον νεα στοιχεία ολως 

άγνωστα, παρουσιάζει καί ελλείψεις ίκανάς καί ουσιώδεις, αι οποιαι αποδει- 

κνύουσιν ότι τό ήμέτερον Συνοδικόν είναι κατά δυο αιώνας αρχαιοτερον του 

τής Μονεμβασίας έντύπου, καί φυσικώς δέν ητο δυνατόν να κατα 
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κακοδοξίας αναφανείσας μετ’ αυτό' ελλείπουσιν δθεν εκ τοΰ ήμετέρου Συνο¬ 

δικοί αί έ'Εητ παράγραφοι: Ν χ 
1. Ή μετά τον Ίλαρίωνα (άριθ. 24) επιφερομένη εΐς τά έντυπα και τον 

Β μνήμη Συμεών τοί Στυλίτου. 
2. Ή § τών αναθεματισμών «τοΐς είσάγουσιν επί τής άρρητου ενσάρκου 

οικονομίας τοί Κυρίου Θεοί καί σωτήρος ημών Ίησου Χριστοί καινοφω- 

νιας τινάς». , , , ~ / 
3. Ή § «τοΐς μή μετά πάσης εύλαβείας τή κατ^ επίνοιαν διαιρέσει». 

4. Ή § «τοΐς μή λέγουσιν δτι τήν έν τφ καιρω τοί κοσμοσωτηρίου 

πάθους». / 4 ν 
δ. Ή § «τοΐς τήν καθ’ έκαστην προσαγομένην θυσίαν υπο των παρα- 

λαβόντων από Χριστοί». 
6. Ή § «τοΐς άκουροι μέν του σωτήρος περί τής παρ’ αυτοί παρα- 

δοθείσης τών θείων μυστηρίων ιερουργίας». 

7. Ή § «τοΐς τάς χρονικάς διαστάσεις επί τής καταλλαγής τής ανθρώ¬ 

πινης φΰσεως». __ , 
8. Ή § «τοΐς δογματισθεΐσι δυσσεβώς παρά τοΰ άμοναχου Νείλου». 

9. Ή § «τοΐς μή δρθώς τάς τών αγίων διδασκάλων τής τοί Θεοί 

εκκλησίας θείας φωνάς εκλαμβανομενοις». 

10. Ή § «τών παραδεχόμενων τήν τοί ά?τηθινοΰ Θεοί και Κυρίου καί 

σωτήρος ημών Ίησου Χριστοί φωνήν τήν «ό πατήρ μου μείζων μου έστιν». 

11. Ή § «τοΐς νοουσι καί φθεγγομένοις τήν θέωσιν του προσλήματος». 

12. Ή § «τών λεγόντων δτι ή σάρξ τοί Κυρίου έξ αυτής ένώσεως 

ύπερυψωθεΐσα». 
13. Ή § «τοΐς άποβαλλομένοις τάς τών αγίων πατέρων φωνας». 

14. Ή § «τοΐς μή δεχομένοις τήν τοΰ αληθινοί Θεοί καί σωτήρος 

ημών I. X. φωνήν «ό πατήρ μου μείζων μου εστιν». 

15. Ή § «τω χρηματίσαντι μητροπολίτη Κέρκυρας Κωνσταντίνφ τφ 

Βουλγαρίας». 
16. Ή § «πάσι τοΐς όμόφροσι τφ αύτφ Κωνσταντίνφ». 

17. Ή § «τω άμαθεστάτφ ψευδομονάχω καί ματαιομάχω Ιωάννη τφ 

Ειρηνικά»». 
18. Ή § «τοΐς λέγουσιν δτι ώς θεοΐς οί χριστιανοί ταΐς είκοσι προσηλ- 

θον, ανάθεμα». 
19. Ή § «εΐ τις χριστιανοκατηγορικής αΐρέσεως δντα τινά».^ 

20. Ή § «ε’ί τις ού προσκυνεΐ τον Κύριον ημών I. X. εν είκόνι». 

21. Έλλείπουσι τά κατά τοί Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου κεφαλαία: α) 

«τοΐς αυτοις φρονοίσι καί λέγουσι τό λάμ-ψαν από του Κυρίου»' β ) «ετι 

τοΐς "αυτοις φρονοίσι καί λέγουσι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχειν τον 

Θεόν»· γ') «έτι τοΐς αυτοις φρονοίσι καί λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν την 

Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδων, έτος 1Γ . 
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φυσικήν δΰναμιν» δ') «ετι τοΐς αύτοϊς φρονοΰσι και λέγουσι σΰνθεσίν τινα 

δλως διά ταϋτα γίνεσθαι επί Θεοϋ»- ε') «ετι τοΐς αΰτοΐς φρονοΰσι και λέγουσι 

επί τής θείας ουσίας μόνης τό τής θεότητος όνομα λέγεσθαι»1 ς') «ετι τοΐς 

αΰτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι μεθεκτήν την θείαν ουσίαν είναι»· ζ') «πάσι 

τοΐς δυσσεβέσιν αυτών λόγοις τε καί συγγράμμασι ανάθεμα». 

22. Ή § «Ισαάκ τφ επονομαζομένφ Άργυρφ τφ διά βίου παντός τά 

του Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου νοσήσαντι». 

Άρείφ τφ πρώτφ θεομάχφ καί άρχηγφ των αιρέσεων, άνά- 

Πέτρφ τφ κναφεΐ καί παράφρονι». 

Νεστορίφ τφ θεηλάτφ». 

Παΰλω τφ Σαμοσατεΐ καί Θεοδοτίωνι». 

Πέτρω τφ δειλαίφ τφ αϊρετικφ τφ καί Λυκοπέτρφ» (πρβλ. § 

38 ήμετέρου Συνοδικού, ένθα φέρονται εκτενέστερου τά περί Πέτρου). 

28. Ή § «Ίακώβψ Άρμενίφ τφ Στανστάλφ». 

29. Ή § «όλοις τοΐς Ευτυχίανισταΐς καί μονοθελήταις». 

30. Ή § «Ανδρονίκου του αοιδίμου καί μακαρίου βασιλέως». 

31. Ή § «Γρηγορίου του άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης». 

32. Ή § «πάντων των υπέρ τής ορθοδοξίας συναγωνισαμένων τφ άοι- 

δίμψ καί μακαρίφ τουτφ βασιλεΐ». 

33. Ή § «τών όμολογοΰντων ένα Θεόν τρισυπόστατου». 

34. Ή § «των όμολογοΰντων τον Θεόν ώσπερ ουσίαν άκτιστου». 

35. 'Η § «των όμολογοΰντων τό εκλάμψαν άπορρήτως φως επί του 

όρους τής τοϋ Κυρίου μεταμορφώσεως». 

36. Ή § «των δοξαζόντων τό φως τής του Κυρίου μεταμορφώσεως». 

37. Έκ του καταλόγου των μακαριζομένων αΰτοκρατόρων έλλείπουσιν 

έν τφ ήμετέρφ Συνοδικφ τά ονόματα Λέοντος, Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου 

καί Ίσαακίου' τά δέ ονόματα του Βασιλείου καί Ροηιανοΰ έπιφέρονται άπαξ, 

ένφ εν τοΐς εντΰποις δίς. Έν τφ Συνοδικφ του Σιναϊτικοϋ κώδ. 531 (ΙΕ' 

αίώνος) ή σειρά των βασιλέων έχει οΰτω: Μιχαήλ του ορθοδόξου ημών βασι- 

λέως καί Θεοδώρας τής μητρός αΰτοϋ αΐωνία ή μνήμη: 

Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Ρωμανού, 

Κωνταντίνου, Ρωμανού, Νικηφόρου, Ίωάννου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, 

Ρωμανού, Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Ίσαακίου, Κωνσταντίνου, Ρωμανού, 

Μιχαήλ, Νικηφόρου, "Ίωάννου, Αλεξίου, Μανουήλ του διά τοΰ αγίου καί 

αγγελικού σχήματος Ματθαίου μονάχου μετονομασθέντος, καί "Αλεξίου τοϋ 

υίοϋ αΰτοϋ, Ίσαακίου τοϋ διά τοϋ αγίου καί άγγελικοϋ σχήματος Ίωαννι- 

κίου μενονομασθέντος, Αλεξίου, Θεοδόίρου, Αλεξίου, των τήν ουράνιον 

βασιλείαν άνταλλαξαμένων αϊωνία ή μνήμη. (Δημητριεΰσκη, Ευχολόγια, σ. 888). 

"Ετερον Συνοδικόν της εκκλησίας Κΰπρου έν τφ Σιναϊτικφ κώδ. 989 

23. Ή 

θέμα». 

24. Ή 

25. Ή 

26. Ή 

27. Ή 

(Ιζ" αίώνος) άλλην έχει των ονομάτων διάταξιν: «Βασιλείου, Κωνσταντίνου, 

Λέοντος καί Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου καί Ρωμανοϋ, Νικηφόρου και Ίωάν¬ 

νου, Βασιλείου καί Κωνσταντίνου, Ρωμανοϋ καί Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, 

Μιχαήλ, Ίσαακίου, Κωνσταντίνου, Ρωμανοϋ, Ανδρονίκου, Μιχαήλ, Νικη¬ 

φόρου, Ίσαακίου, "Αλεξίου, "Αλεξίου καί Ίωάννου, των τήν ουράνιον βασι- 

λείαν τής επιγείου άνταλλαξαμένων αίωνία ή μνήμη» (ενθ. ανωτ., σελ. 891). 

38. Ή § «Ίωάννου τοϋ έν εΰσεβεΐ τή πίστει γενομένου αοιδίμου βασι- 

?ώως». 

39. Ή § «Μιχαήλ τοϋ έν εΰσεβεΐ τή πίστει γενομένου». 

40. Ή § «"Ανδρονίκου τοϋ έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένου». 

41. Ή § «Ανδρονίκου τοϋ έν εΰσεβεΐ τή λήξει γενομένου». 

42. Ή § «Ίωάννου τοϋ έν εΰσεβεΐ τή λήξει γενομένου». 

43. Έκ τοϋ καταλόγου των μακαριζομένων εΰσεβών ανασσών έλλεί- 

πουσιν έκ τοϋ ήμετέρου 2ΰνοδικοϋ τά ονόματα Ελένης καί Ελένης, Μαρίας, 

Εΰφροσΰνης καί ’Άννης, αντί τοΰτων δέ μνημονεύονται τά ονόματα Καλής 

καί Ζωής μή αναγραφόμενα εις τά έντυπα. "Ομοιος προς τά έντυπα είναι καί 

ό κατάλογος τών Αΰγουστών έν τφ ύπ’ άρ. 531 Σιναϊτικφ κώδ. έξ οΰ ελλεί¬ 

πει μόνον τό τελευταΐον όνομα τής Ελένης- τουναντίον ό έν τφ Σιναϊτικφ 

κώδ. 989 κατάλογος αναγράφει όλιγώτερα ονόματα ταϋτα: Εΰδοκίας, Θεο- 

φανοϋς καί Ελένης, Θεοφανοϋς καί Θεοδώρας, Ζωής, Θεοδώρας, Αικατερί¬ 

νης, Εΰδοκίας, Μαρίας, Ειρήνης καί Ειρήνης, τών εΰσεβεστάτων αΰγουστών. 

44. Ή § «Ειρήνης τής έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης ... τής μετονο- 

μασθείσης Εΰγενίας». 

45. Ή § «Θεοδώρας τής έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης ... τής μετο- 

νομασθείσης Εΰγενίας». 

46. Ή § «Ειρήνης τής εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης» . . . 

47. Ή § «Μαρίας τής έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 

μασθείσης Ξένης». 

48. Ή § «’Άννης τής έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης ... τής μετονο- 

μασθείσης Αναστασίας». 

49. Ή § * Ειρήνης τής έν εΰσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 

μασθείσης Εΰγενίας». 

50. Έκ τοϋ καταλόγου τών πατριάρχων Κιονσταντινουπόλεως λείπουσιν 

έκ τοϋ ήμετέρου Συνοδικοϋ τά ονόματα πολλών πατριάρχων από τοϋ Λέοντος, 

Μιχαήλ καί Θεοδότου μέχρι τοϋ τελευταίου Μανουήλ τοϋ μετονομασθέντος 

διά τοϋ αγγελικού σχήματος Ματθαίου μοναχοϋ· ή προσθήκη 21 ονομάτων 

πατριαρχών εις τό Συνοδικόν τών έντυπων μαρτυρεί οτι τοΰτο είναι πολύ 

μεταγενέστερον τοϋ ήμετέρου, τό όποιον ως έσχατον μνημονεύει τον πατριάρ¬ 

χην Νικόλαον (τον Γ' 1084-1111). 

Έν τφ Σιναϊτικφ κώδ. 531 ή σειρά τών μνημονευόμενων πατριάρχων 
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έχει οΰτω: Γερμανού, Ταρασίου, Νικηφόρου καί Μεθοδίου, των αοιδίμων 

καί μακαρίων πατριάρχων αιώνια ή μνήμη. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, 

"Αντωνίου, Νικολάου, Ευθυμίου, Στεφάνου, Τρΰφωνος, Θεοφυλάκτου, ΓΙολυεύ- 

κτου, "Αντωνίου, Νικολάου, Σισινίου, Σέργιου, Ευστρατίου, "Αλεξίου, Μιχαήλ, 

Κωνσταντίνου, Ίωάννου, Κοσμά, Εΰτρατίου, Νικολάου, Ίωάννου, Λεοντος, 

Μιχαήλ, Θεοδότου, Κωνσταντίου, Λουκά, Μιχαήλ, Χαρίτωνος, Θεοδοσίου, 

Γερασίμου, Νικήτα, "Ίωάννου, Μιχαήλ, Θεοδώρου, Μαξίμου μονάχου καί 

Μανουήλ των ορθοδόξων καί οικουμενικών πατριάρχων αίωνία ή μνήμη. 

Ή αυτή σειρά καί εν τφ Σιναϊτικω κώδ. 989, αλλά λήγει εις τό όνομα 

τοϋ πατριάρχου Λουκά, δπερ σημαίνει δτι τό Συνοδικόν τούτο είναι άρχαιό- 

τερον τοϋ άλλου. 

Άξιον σημειώσεως οτι καί εις τούς δυο τούτους Σιναϊτικούς κώδικας 

μνημονεύονται καί οϊ πατριάρχαι Αντιόχειας ως καί εις τό έντυπον Συνοδι¬ 

κόν. Καί τό μεν Συνοδικόν τής Κύπρου, τό περικλειόμενον εις τον ανωτέρω 

Σιναϊτικόν κώδ. 989, περιλαμβάνει δύο επί πλέον ονόματα πατριάρχων 

"Αντιόχειας Λουκά καί "Αθανασίου μετά τά εν τφ έντύπω φερόμενα· τό δέ 

άλλο Συνοδικόν τοϋ Σιναϊτικοϋ κώδ. 581 εις τήν θέσιν των ανωτέρω δύο 

πατριάρχων Λουκά καί "Αθανασίου αναγράφει τον Κύριλλον. 

Μετά τούς πατριάρχας τής "Αντιόχειας τό τελευταΐον τούτο Συνοδικόν 

(τοϋ κώδ. 581) επισυνάπτει κατάλογον επισκόπων αγνώστου επισκοπής οΰτω: 

Ίωάννου, Ίωάννου, Στεφάνου, Νικήτα, Βασιλείου, Νικήτα, Ίωάννου, Λέον- 

τος, Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, Ήλιου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Νικολάου, 

Ίωάννου, Μανουήλ, Μαξίμου μοναχού, Νικολάου καί Νικηφόρου αίωνία ή 
μνήμη. 

Άξιοπερίεργον είναι τό Συνοδικόν τής Κύπρου (τό εν τω Σιναϊτικω 

κώδ. 989)· έν αύτφ προ των ονομάτων των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως 

μνημονεύονται τά ονόματα των επισκόπων Ρώμης Σιλβέστρου, Δαμάσου, 

Κελεστίνου, Λεοντος, Βιγιλίου, Άγάθωνος, Άδριανοϋ καί Γρηγορίου, τοϋ 

Διαλόγου των άγιωτάτων καί μακαριωτάτων παπάδων τής πρεσβυτέρας 

Ρώμης καί πάντων των όμοφρονησάντων αύτοϊς επισκόπων Ρώμης αίωνία 
ή μνήμη. 

’Ίσως επί τής Βενετοκρατίας έν Κύπρφ ήσαν υποχρεωμένοι οΐ ορθόδο¬ 

ξοι νά μνημονεύωσι καί τά ονόματα των ορθοδόξων παπών, πράγμα τό 

οποίον δεν συμβαίνει εις τά λοιπά γνωστά τών Εκκλησιών Συνοδικά- ή τό 

πιθανώτερον δτι τά τοιαϋτα Συνοδικά είναι λείψανα αρχαίου τύπου, καθ’ ον 

έμνημονεύοντο τά ονόματα όλων τών πατριαρχών. 

Μετά τά ονόματα τών πατριάρχων Αντιόχειας μνημονεύονται έν τφ 

Κυπριακφ Συνοδικφ καί τά ονόματα τών αρχιεπισκόπων καί επισκόπων 
Κύπρου οΰτω: 

Βαρνάβα τοϋ πανευφήμου αποστόλου καί γενναιομάρτυρος, καί Έπιφα- 
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νίου τοϋ σοφιοτάτου, τών μακαριωτάτων αρχιεπισκόπων Κύπρου, αίωνία 

ή μνήμη γ'. 

Σέργιου, Δομετίου, Πορφυρίου, Πλουτάρχου, Βαρνάβα, Θεοδάίρου, 

Βασιλείου, Άρκαδίου, "Ανθίμου, Δαμιανού, Σαβίνου, "Ακακίου, Γελασίου, 

Θεοφάνους, "Ιωάννου, Έπιφανίου, Γρηγορίου, Ευθυμίου, Ίωάννου, "Αλεξίου, 

Έπιφανίου, Βασιλείου, Νικολάου, Θεοδωρήτου, Ίωάννου καί Βαρνάβα, τών 

άρχιεπισκόπων Κύπρου, αίωνία ή μνήμη γ'1. 

Ήρακλειδίου, Μνάσωνος, Ρόδιονος, Δημητριανοϋ, Μακεδονίου, Λαζά¬ 

ρου, Τύχωνος, Ζήνωνος, Φιλαγρίου, Άρκαδίου καί Νίκωνος, Αύξηβίου, 

Εύλαλίου, Θεοδότου, Δημητριανοϋ, Πάππου, "Αθανασίου, Ευσταθίου. Νικήτα, 

Σπυρίδωνος, Φίλωνος, Συνεσίου, Σωσικράτους, Τριφυλίού, Τυχικοΰ καί 

Ζήνωνος, τών εν ταΐς κατά Κύπρον άγιωτάταις έπισκοπαΐς εύσεβώς άρχιερα- 

τευσάντων καί θαύμασι διαλαμψάντων, αίωνία ή μνήμη γ'. 

Προς τούτοις έλλείπουσιν έκ τοϋ ήμετέρου Συνοδικού: 

51) Ή § έν τω Β «Γερμανού τοϋ έν μακαρίφ τή λήξει γενομένου αοι¬ 

δίμου πατριάρχου... τοϋ μετονομασθέντος Γεοοργίου μοναχού», ήτις προσε- 

τέθη μεταγενεστέρως έν τω Λ ούτως: Γερμανού τοϋ παναγιωτάτου καί 

οίκουμενικοϋ πατριάρχου αίωνία ή μνήμη. 

52) Ή § «Αρσενίου τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου». 

53) Ή § «Ιωσήφ τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου»- τά δύο ταϋτα 

ονόματα προσετέθησαν εϊς τό ήμέτερον Συνοδικόν μεταγενεστέρως άκαταλ- 

λήλως εις τον κατάλογον τών πατριαρχών μετά τον Φώτιον καί προ τοϋ Στε¬ 

φάνου (ΐδ. § 83) καί διεταράχθη οΰτω ή χρονολογική σειρά τών πατριαρχών. 

54) Ή § «Αθανασίου τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου». 

55) Ή § «Γερασίμου τοϋ άγιωτάτου». 

56) Ή § «Ήσαΐου τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου». 

57) Ή § «Ισιδώρου τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου». 

58) Ή § «Καλλίστου τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου». 

59) Ή § «Φιλοθέου τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου». 

60) Ή § «Χριστοφόρου, Θεοδώρου, "Αγαπίου... πατριαρχών Αντιόχειας». 

61) Έλλείπουσι φυσικά καί οί έπιφερόμενοι κατάλογοι τών μητροπολι¬ 

τών Μονεμβασίας καί Παλαιών Πατρών, άντ’ αυτών δέ φέρονται οί κατά- 

λογοι τών μητροπολιτών "Αθηνών καί τών τής αγνώστου επισκοπής 

έπισκόπων. 

Αί ανωτέρω προσθήκαι εις τό Συνοδικόν τής έκκλησίας Μονεμβασίας, 

αί ίδιάζουσαι αύτφ καί υπό τής όλης "Εκκλησίας υίοθετηθεϊσαι—διότι ούτως 

1 Ό κατάλογος τών άρχιεπισκόπων Κύπρου ό καταρτιστείς υπό τοϋ I. Χάκκετ (ΐδ. 
“Ιστορία της “Ορθοδόξου Έκκλησίας τής Κύπρου, τόμ. Γ', 209, μετάφρασις Χαρ. 

Παπαϊωάννου) διαφέρει ούσιωδώς τοϋ άνωτέριο καταλόγου τοϋ Συνοδικού καί 

κατ’ αριθμόν καί κατά ονόματα, 
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εύρέθησαν είς τα πρώτον τυπωθέν Τριφδιον και εις πάσας τάς κατ’ αυτό 

ακολούθους εκδόσεις — μαρτυροϋσιν δτι τό κατά τό 1397 συνταχθέν Συνο¬ 

δικόν τούτο τής Μονεμβασίας είναι κατά δύο αιώνας μεταγενέστερον τοΰ 

Συνοδικού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, έκ του οποίου συνεπώς έλλείπουσιν 

αί ανωτέρω 61 προσθήκαι των μακαρισμών και αναθεμάτων. "Οσφ άρχαιό- 

τερον τό Συνοδικόν, τόσω καί συντομώτερον. Είς τά νεώτερα προσετίθεντο 

αί επισήμους υπό τής εκκλησίας κατά καιρούς παρουσιαζόμεναι κακοδιδασκα- 

λίαι καί αιρέσεις και συνεσοορεύοντο νέοι αναθεματισμοί διδασκαλιών και 

προσώπων καί ήκουεν ο λαός κατά την επίσημον ταΰτην ημέραν τής Μ. Τεσ¬ 

σαρακοστής αναθέματα εν μέσφ τού ναού, όπου τόπον ειχον μόνον εύλογίαι 

καί τής εύσεβείας μακαρισμοί. νΙσως τούτο καί τό δυσνόητον τού δογματικού 

περιεχομένου τών Συνοδικών συνετέλεσε νά καταργηθώσι ταύτα καί νά 

παύση ή επ’ εκκλησίας άνάγνωσις τούτων, περιορισθεΐσα εις τινας μόνον 

εκκλησίας. 

ΤΑ ΕΝ ΤΩι ΣΥΝΟΔΙΚΟ· ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τό πρώτον Συνοδικόν τό κατά τήν Κυριακήν τής ορθοδοξίας εν τή 

ιστορική εκείνη Συνάξει εν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας έκφωνηθέν (843) δεν 

εύρέθη, επομένως άγνοούμεν τον γνήσιον αυτού τύπον καί τό ακριβές αυτού 

περιεχόμενον. "Οτι μεταξύ τών εν εύσεβεί τή λήξει γενομένων έμακαρίζοντο 

καί τά ονόματα τών ευσεβών καί όρθοδόξουν πατριαρχών Ρώμης, Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως, Αλεξάνδρειάς, Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων, μαρτυρούσι τά 

περισωθέντα λείψανα εις τινα τών Συνοδικών, είς τά οποία παρέμεινε τό 

μνημόσυνον τών παπών τής Ρώμης καί τών πατριαρχών Κωνσταντινουπό¬ 

λεως καί Αντιόχειας. Άφ’ ής όμως εποχής έπήλθεν ό χωρισμός τών εκκλη¬ 

σιών καί έπαυσε τό μνημόσυνον τών επισκόπων τής Ρώμης, τά Συνοδικά 

μεταρρυθμίζονται καί προσλαμβάνουσι νέον τύπον, καί ως τοιούτος αρχαιό¬ 

τερος μέχρι τούδε γνωστός είναι ό επί τής εποχής Μιχαήλ τού Κηρουλλαρίου 

ή ύπ’ αυτού τού Κηρουλλ,αρίου συνταχθείς (1043-1008) διά τήν εκκλησίαν 

Κωνσταντινουπόλεως, τον όποιον όμως δεν ήκολοΰθησαν πιστώς αί άλλαι 

εκκλησίαι, διατηρήσασαι μέν πολλά τού αρχικού τύπου, αλλά καί άφαιρέσασαι 

καί προσθέσασαι άλλα, ώς φαίνεται έκ τών γνωστών Συνοδικών τού ΙΒ' 

αίώνος καί ως μαρτυρεί καί τό ήμέτερον Συνοδικόν, εν τώ όποίψ, έν συγ- 

κρίσει προς τά λοιπά γνωστά Συνοδικά, καταδικάζονται καί παραπέμπονται 

είς τό ανάθεμα καί οϊ εξής: 

1. Αναθεματίζονται οί ήμιαρειανοί (§ 32). 

2. Κωνσταντίνος δ Άκυλίας, Κωνσταντίνος ό Νικομήδειας καί Κωνσταν¬ 

τίνος ό Εφέσου (§ 35). 

3. Οί Μασσαλιανοί καί ό αρχηγός αυτών Πέτρος (§ 37, 38). 

4. Ό Τυχικός καί δ μαθητής αυτού Ιωάννης (8 39). 

Τό Συνοδικόν της Εκκλησίας τής Ελλάδος. 

5. Ό Σαδόης, Σάβας, Άδελφιός, Έρμάς καί Συμεών (§ 40). 

6. Οί μή δρθώς περί τής αγίας Τριάδος φρονούντες (§ 41). 

7. Οί έτέρας Γραφάς παρεισάγοντες (§ 42). 

8. Οί τον έν Κυρίω γάμον βδελυκτόν θεωρούντες (§ 43). 

9. Οί τάς παραδοθείσας εύχάς καί υμνωδίας ως βαττολογίας διαβάλ- 

λοντες (§ 44). 

10. Οί τάς εκκλησιαστικός συνάξεις βδελυσσόμενοι (§ 45). 

11. Οί τάς εκκλησίας ώς έργα χειρών ανθρώπων δοαβάλλοντες καί 

κατοικητήρια δαιμόνων λέγοντες (§ 46). 

12. Οί τό άγιον βάπτισμα ύδωρ είναι ψιλόν φλυαρούντες (§ 47). 

13. Οί τον ζωοποιόν σταυρόν χλευάζοντες (§ 48, 49). 

14. Οί τήν μεταβολήι^τού άρτου καί οίνου εν τή θεία ευχαριστία άρνού- 

μενοι (§-50). 

15. Οί αντί τοΰ εμφυσήματος έμπτύσματα είς τάς τελετάς αυτών παρ¬ 

εισάξαντες (§ 51). 

16. Οί άκολουθοΰντες τήν διδασκαλίαν τού φιλοσόφου Ιταλού Ίωάννου 

καί οί μαθηταί αυτού οί μετασχόντες τής αυτού λύμης (§ 65). 

Είναι γνωστή ή κατά τον ΙΑ' αιώνα έπί Μιχαήλ του Δούκα (1071- 

1078) άρξαμενη και επί Αλεξίου τού Κομνηνού καταδικασθείσα τφ 1082 

(Μαρτ. 13 κατά τήν Κυριακήν τής Όρθοδοξίας) φιλοσοφική διδασκαλία τού 

διασήμου μαθητου τού Ψελλού Ίωάννου τοΰ Ιταλού, ή οποία εγενετο αίτια 

νά έκθρονισθή καί ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευστράτιος Γαρίδάς 

(1081 - 1084) ό προσοικειωθείς τάς φιλοσοφικός τού Ιταλού δοξασίας, αί'τινες 

καθήπτοντο τών δογμάτων τής Εκκλησίας. Οί αύστηρώς είς τήν ορθόδοξον 

πίστιν προσκείμενοι αρχιερείς ένήγαγον τον Ιταλόν είς τήν Σύνοδον, ήτις, 

συνεδριάσασα έν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας, κατεδίκασε τάς αιρετικός τού 

Ιταλού διδασκαλίας καί άνεθεμάτισεν αύτάς, ούχί όμως καί αυτόν προσω¬ 

πικούς *■ διά τούτο καί έν τφ Συνοδικφ τού εντύπου Τριωδίου καταδικάζονται 

μόνον τά αιρετικά αυτού κεφάλαια γενικώς καί άορίστως χοορίς νά φαίνεται 

τό όνομα αυτού ή, ώς λέγει ή Κομνηνή ’Άννα ( Αλέξιός V, I, 184 έκδ. Λει¬ 

ψίας 1884), «καί τά μέν δόγματα (τού Ιταλού) άπεντευθεν αναθεματίζεται, 

τό δέ εκείνου όνομα πλαγίως πως καί ύποκεχρυμμένως καί ουδέ τοίς πολλοίς 

γνώριμος υπάγεται τφ εκκλησιαστικοί) άναθέματι». Η απουσία τού δνοματος 

τού Ιταλού έκ τών αναθεματισμών τοΰ έν τφ.Τριορδίφ Συνοδικού οφείλεται 

είς τήν έπιδειχθεΐσαν ΰπ’ αυτού μετάνοιαν. Είς τό ήμέτερον όμως Συνοδικόν, 

ώς καί είς τό Συνοδικόν τής Ρόδου, έν ιδία παραγράφφ έπιφέρεται έμμεσος 

κατ' αυτού αναθεματισμός ούτως: «Τοίς παρά τήν χριστιανικήν πίστιν οίκει- 

1 Τό κείμενον τό ελληνικόν τής δίκης και καταδίκης τοΰ Ίταλοϋ έδημοσίευσεν ό 
Ούσπένσκη είς τό Δελτίον τοΰ αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κοτνσταντινοιυτολεοος, 2 

(1897)0.1-66. 
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ωθεΐσι1 παρά τε του Ίταλοΰ Ίωάννου και των μετασχόντων τής αΰτοΰ /ώμης 
μαθητών αΰτοΰ έλληνικοΐς και έτεροδόξοις δόγμα σι και δίδαγμα σι και τη 
καθολική και άμωμήτφ πίστει των δρθοδόξαιν έναντίοις ανάθεμα2 3»- ώστε τό 
ΰποκεκρυμμένως και πλαγίως φερόμενον όνομα του Ίταλοΰ εις τινα Συνο¬ 

δικά, εις τό ήμέτερον και τό τής Ρόδου αναγράφεται άποκεκαλυμμένως και 
φανεροΰται 6 αιρετικός των κεφαλαίων συγγραφευςΑ 

Εφεξής έν τφ ήμετέρφ Συνοδικω αναθεματίζονται: 

17. Οί μή προσκυνουντες και άσπαζόμενοι εύσεβώς και εκ πόθου τάζ 
σεπτάς κα'ι αγίας εικόνας. Έν τω έντΰπω Συνοδικφ αναθεματίζονται μόνον 
τό φρυαξάμενον συνέδριον κατά των σεπτών εικόνων καί οί μή προσκυνοϋν- 

τες εν είκόνι περιγραπτόν τον Χριστόν κατά τό άνθρώπειον, γενικώς δμως 
περί τών αγίων εικόνων οΰδείς ειδικός αναθεματισμός (§ 66). 

18. Παραπέμπονται εις τό ανάθεμα τά μή ευσεβώς γραφέντα ή λαλη- 

θέντα κατά του όρθοΰ λόγου τής άμωμήτου τών χριστιανών πίστεως παρά 
Ευστρατίου τής Νίκαιας (§ 68). Έν τφ Συνοδικφ τής Ρόδου ό σχετικός 
αναθεματισμός φέρεται ούτως: «Τά ευρεθέντα άλλότρια τών ορθών δογμά¬ 

των τής εκκλησίας καί τοΐς γραφεϊσι κατά Αρμενίων δυσ'ι λόγοις παρά 
Ευστρατίου μητροπολίτου Νίκαιας, τά καί άναθεματισθέντα, ανάθεμα α'». 

Ώς γνωστόν ό Νίκαιας Ευστράτιος, μαθητής Ίωάννου του Ίταλοΰ, 

έγραψε δυο λόγους κατά Αρμενίων 4 περί τών εν Χριστώ δΰο φύσεων, εν 
οΐς έξέκλινε του ορθοδόξου φρονήματος. Έγκληθείς καί άπολογηθείς οΰτος 
έν τή συγκληθείση τφ 1117 υπό Αλεξίου του Κομνηνοΰ συνόδφ τών πατριάρ¬ 

χων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειάς καί Αντιόχειας άνεκάλεσε διά τής 
επιδοθείσης ύπ’ αΰτοΰ «Έξομολογήσεως» 5 τά γραφέντα, καί αυτός μέν έτυχε 
συγχωρήσεως6, άλλ’ ή διδασκαλία αΰτοΰ άνεθεματίσθη, διά τοΰτο καί εις 
οΰδέν τών γνωστών Συνοδικών έκφέρεται κατ’ αΰτοΰ ανάθεμα. 

Καί τοσαΰται μέν αί ίδιάζουσαι προσθήκαι έν τω ήμετέρφ Συνοδικφ 
μή άπαντώσαι δλως έν τω έντΰπφ Τριφδίφ οΰδέ έν τοΐς γνωστοΐς Συνοδι- 

κοΐς τών άλλων εκκλησιών, πλήν τινων έξ αΰτών. Αΐ προσθήκαι αΰται καί 

1 Είσαχθεϊσι τό Συνοδικόν τής Ρόδου. 
2 Ό Οΐιαίαηάοη, Εδδ&ί βατ 1ε τέ§ηε τΤΑΙεχϊβ Ιβτ Οοπαπέηε, σ. 312, καί άλλοι τινές 

αποδέχονται ότι ό Ιταλός άνεθεματίσθη, άλλα τούτο έκ τών γνωστών πηγών δέν έπιβε- 
βαιοϋται. Πρβλ. καί "Ανναν Κομνηνήν, Ένθ’ άνωτ., I, 183. 

3 Περί τής φιλοσοφικής καί θεολογικής ταΰτης κινήσεως κατά ιόν ΙΑ'καί ΙΒ' αιώνα 
εγραψεν δ Ούσπέ νσκη εις την Εφημερίδα τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας (τής Ρωσ- 
σίας), τ. 277 (1891), 102- 159, 284-324. Περί δέ τών φιλοσοφικών ιδεών Ίωάννου τοϋ 
Ίταλοΰ ΐδ. τήν μελέτην τοϋ Στεφάνου έν Εοΐιοε ά’ΟπβηΙ, 36 (5933) σ. 413. ΐδ· 
καί Ε. Ρείΐί έν ΟίοΙ. άε Τΐιέοΐ. Ο&ΐΐιοΐ. τ. 8, 826-828. Φιλοσοφικά τινα έργα τοϋ 
Ίταλοΰ έξέδωκεν ό Οτέ^οίτε Οετειίεΐϊ, ^Ιι&ηηίβ Ιί&ΐΐ, οριίδουΐπ εεΙεσΐΗ, 1924 καί 
1926 (είς δύο τεύχη). 

4 Τον ένα τούτων έδημοσίευσεν ό Δ η μη τ ρ ακ ό π ο υ λ ο ς έν τή Έκκλ. Βιβλ., τ. Α' 
(έν Λειψία 1866) σ. 160-198. 

5 Ίδ. Σακκελίωνος, Περί Ευστρατίου Νίκαιας, έν τφ Άθηναίω, τ. Δ' (1875) 
σ. 227 -233. 
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παραλείψεις, οσαι ανώτεροι έσημειώθησαν, μαρτυροΰσιν ότι έκαστη εκκλησία 
ειχεν ελευθερίαν νά δώση οίονδήποτε τύπον καί μορφήν είς τό Συνοδικόν 
αυτής κατά τήν επικρατούσαν έν τή Εκκλησία συνήθειαν. 

Κεφαλαιώδες στοιχειον τών Συνοδικών καί τήν αρχήν εχον από τής 
συστάσεως αΰτών ή το δ αναθεματισμός τών αιρετικών καί δ μακαρισμός 
τών έν τή δρθοδόξφ πίστει τελειωθέντων βασιλέων, βασσιλισσών, πατριαρ- 

χών καί αρχιερέων έκάστης επισκοπικής περιφερείας, ως καί τών έν άγιό τη π 
βίου διαλαμψάντων οσίων άνδρών εν τφ κλίματι έκάστης επαρχίας· ταΰτα δέ 
είναι καί τό οΰσιωδέστερον διακριτικόν γνώρισμα του επαρχιακού Συνοδι¬ 

κού, τό οποίον αποκαλύπτει είς ημάς σειράν δλην ιεραρχών, έν πολλοΐς 
αγνώστων αλλαχό0εν, προστάντων τών ιδίων αΰτών εκκλησιών καί έν εΰσεβεΐ 
τή πίστει τελειωθέντων. Καί δπως έκ τών ολίγων γνωστών Συνοδικών έ'χο- 

μεν ασφαλή χρονολογικώς τήν αναγραφήν τών επισκόπων, τοιουτοτρόπως έκ 
τοΰ Συνοδικού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος άποκτώμεν πολύτιμον κατάλογον 
23 ιεραρχών αΰτής τριών αιώνων, καί 13 επισκόπων αγνώστου επισκοπής 
(τών "Αθηνών). "Από τής άπόψεως δέ ταυτης τό Συνοδικόν τοΰτο παρέχει 
σπουδαίαν συμβολήν είς πληρέστερον καί άκριβέστερον καταρτισμόν τοΰ 
Καταλόγου τών μητροπολιτών Αθηνών διά τής προσθήκης νέων ονομάτων 
καί άσφαλεστέρας χρονολογικής αΰτών κατατάξεως. Ή παραβο?ιή τοΰ άρχιερα- 

τικοΰ καταλόγου τοΰ Συνοδικοί προς τον εσχάτως καταρτισθέντα 1 υπό τοΰ 
Μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου "Αθηνών κ. Χρυσοστόμου παρουσιάζει τάς έξης 
διαφοράς: 

Κατάλογος Συνοδικού Κατάλογος Χρυσοστόμου 

1) Σάβας Σάβας (1- 911) 
2) Νικήτας Γεώργιος Α' (ή 922) 
3) Γεώργιος Νικήτας Β' (ή 927) 
4) Δημήτριος Κωνσταντίνος (τ 965) 
5) Θεοφύίώκτος Φίλιππος (ή 981) 
6) Κωνσταντίνος Θεοδήγιος (Ι' αιών) 

7) Ύπατιος — 
8) Γερμανός — 

γ - 9) Ιωάννης Ιωάννης Ε' Βλαχερνίτης Σύγκελλος (1007) 

10) Γρηγόριος — 
11) Νικήτας — 
12) Θεοδόσιος — 
13) Μιχαήλ Μιχαήλ Α' (1030) 
14) Λέων Λέων Α' Σύγκελλος (τ 1061) 
15) Λέων Λέων Β' Σύγκελλος καί Ρέκτωρ (γ 1069) 
16) Ιωάννης — 
17) Νικήτας Νικήτας Γ' Κούρδης (τ 1103) 
18) Έπιφάνιος — 
19) Νικηφόρος Νικηφόρος ("}· 1121) 
20) Λέων — 
21) Γεώργιος Γεώργιος Β' (περί τό 1157) 
22) Νικόλαος Νικόλαος Α’ Άγιοθεοδωρίτης (1166*1175) 

ί - 23) Ιωάννης — 
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Έκ του συγκριτικού πίνακος των δυο Καταλογών και της ομοιοτητος 

αυτών ούδεμία απομένει αμφιβολία ότι έν τφ Καταλόγω τοΰ Συνοδικού ανα¬ 

γράφονται οΐ μητροπολίται Αθηνών, μεθ’ δλην την παρατηρουμένην χρονο¬ 

λογικήν διάφορον κατάταξιν και την παρουσίαν νέων ονομάτων εν τώ Συνο- 

δικφ. Τίς έκ τών δυο είναι 6 πλήρης καί κατά χρονολογίαν ορθότερος θα 

αποκάλυψη ή έρευνα τών ειδικώς άσχολουμένων περί τον καταρτισμόν τών 

αρχιερατικών Καταλόγων. Έν τφ Καταλόγω τού Χρυσοστόμου ή χρονολογική 

σειρά τεσσάρων μητροπολιτών (άριθ. 2, 3, 4, 5) εναλλάσσεται, μετατίθενται 

δε καί μεταγράφονται εις προγενεστέραν εποχήν ό Ύπάτιος (άριθ. 7), Γερμα¬ 

νός {άριθ. 8), Δημήτριος (άριθ. 4), Γρηγόριος (άριθ. 10), Νικήτας (άριθ. 11), 

Θεοδόσιος (άριθ. 12), Ιωάννης (άριθ. 16)' ό μεν Ιωάννης καί Γρηγόριος είς 

τον Ζ' αιώνα, ό δέ Θεοδόσιος, Ύπάτιος, Δημήτριος καί Γερμανός είς τον Η' 

αιώνα. Έν τφ Συνοδικφ ή κατάταξις αυτών είναι πολύ διάφορος. Έλλείπουσι 

δέ δλως έκ τοΰ Καταλόγου τοΰ Χρυσοστόμου ό Έπιφάνιος (άριθ. 18), δ Λέων 

(άριθ. 20) καί δ Ιωάννης (άριθ. 23). Ό Θεοδήγιος τοΰ Χρυσοστομικοΰ Κατα¬ 

λόγου (άριθ. 5) καλείται έν τφ Συνοδικφ Θεοφύλακτος· άντιθέτως δέ έκ τοΰ 

Συνοδικοΰ ελλείπει ό Φίλιππος δ Αθηναίος (ψ- 981), καθαιρεθείς ίσως διά 

κακοδοξίαν τινά καί μή καταγραφείς έν τφ Συνοδικφ. 

Τελευταίος μητροπολίτης Αθηνών φέρεται έν τφ Συνοδικφ δ άγνωστος 

Ιωάννης, διαδεχθείς τον Άγιοθεοδωρίτην Νικόλαον, άποσιωπάται δέ ολως 

τό όνομα Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου επί τής εποχής τοΰ δποίου κατελήφθησαν 

υπό τών Φράγκων αι Άθήναι. Ή άπουσία τοΰ μεγάλου τούτου ονόματος 

έκ τοΰ Συνοδικοΰ μαρτυρεί οτι ούτος εΰρίσκετο έν τη ζωή καθ ον χρόνον 

συνετάχθη τό Συνοδικόν καί ουδόλως άπίθανον νά είναι έργον αυτού τουτου 

τοΰ Άκομινάτου. 

Μετά τον Κατάλογον τών ορθοδόξων μητροπολιτών Αθηνών έπιφέ- 

ρεται έν τφ Συνοδικφ σειρά 13 ορθοδόξων επισκόπων (άριθ. 79) χωρίς νά 

σημειοΰται τό ονομα τής επισκοπής. Γνωρίζομεν οτι κατά τήν εποχήν τής 

συντάξεως τοΰ Συνοδικού (ΙΒ' αιών) είς τήν μητρόπολιν Αθηνών υπάγον¬ 

ται αί έπισκοπαί Διαυλείας, Κορωνείας, Άνδρου, Ωρείου, Σκύρου, Καρύστου, 

Πορθμού, Αΰλώνος, Σύρας καί Κέα) (δπου ήν εξόριστος καί άπέθανε τφ 

1220 δ Άκομινάτος)· άλλ’ είς ποιαν έκ τούτων άνήκουσιν οΐ δέκα τρεις επί¬ 

σκοποι δεν ήδυνήθην νά εξακριβώσω. Ή έλλειψις τελείων αρχιερατικών 

καταλόγων τών ανωτέρω επισκοπών καθιστά δυσχερή τον προσδιορισμόν τής 

επισκοπής, τήν όποιαν έποίμαναν οΐ έν τφ Συνοδικφ αναγραφόμενοι επίσκο¬ 

ποι. Νεώτεραι έρευναι θά ύποβοηθήσωσι προς άνακάλυψιν τοΰ ονόματος 

αυτής καί προς τά άλλα τών επισκόπων αυτής ονόματα θά προστεθώσι καί 

τά τοΰ Συνοδικού Διονυσίου, Στεφάνου, Τωάννου, Λέοντος, Μιχαήλ, Ιάκω¬ 

βου, Θωμά, Λέοντος, Μιχαήλ, Φωκά, Λουκά, Νικηφόρου καί Δη μητριού. 

Μετά τον μακαρισμόν τών ορθοδόξων επισκόπων επιφέρονται μνημο¬ 

ί 

νευόμενοι οΐ έν τή εκκλησία τής Ελλάδος έν άγιότητι πολιτείας διαπρέψαντες 

καί τινες τών γειτονικών αυτής αγίων, κατά τά εΐθισμένα. Καί πρώτος μέν 

αναγράφεται δ γνωστός μητροπολίτης Θηβών και Βοιωτίας Ιτοαννης ο 

Καλοκτένης (άριθ. 84) δ επί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνου 

(1143- 1180) άκμάσας λ 
Μετά τούτον Λουκάς δ άσκητής καί ηγούμενος τών Στειρίου (άριθ. 85)> 

ή Στειριώτης καλούμενος έκ τοΰ τόπου τής άσκήσεως αυτού, δστις ήτο τό 

Στείριον τής Φωκίδος (896-953) 2. 

•Έπεται (άριθ. 86) ό δσιος Μελέτιος δ άσκητής τής Μυουπόλεως, ό 

γνωστός ιδρυτής τής είς τά μεθόρια Αττικής καί Βοιωτίας μονής τής επ όνο- 

ματι αυτού έπονομαζομένης (1035-1105) 3. 

Μετά τον Μελέτιον άναγράφεται (άριθ. 87) Πέτρος δ επίσκοπος Αργους 

(850 - 925) *. 
Ακολουθεί (άριθ. 88) Ευθύμιος δ άσκητής ό λάμψας έν πόλει τής 

Εύβοιας. Περί τοΰ όσιου τούτου ούτε οΐ Συναξαρισταί οΰτε τά Μηνιαία 

ποιούνται λόγον είναι δέ άγνωστος καί έν τή Εκκλησία τής Ελλάδος. 

Μετά τούτον μνημονεύεται (άριθ. 89) Κλήμης δ Στυλίτης ο εν τφ Σαγμα- 

τίω (τής Βοιωτίας) άσκήσας (φ 953). Καί τούτου ή μνημη άποσιωπάται είς 

τούς Συναξαριστός καί τά Μηναία" εΰρηται όμως τουτου Ακολουθία·1 εις 

τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε 152 φ. 334 και Γ 12 φ. 82 β. Εν τφ πολυτιμφ 

καί άρχαίω τούτω άγιολογικφ μνημείφ υμνολογείται ως πνευματοφορος επί 

στύλου υψηλού άναβάς καί άσκητικώτατος φανείς, ως στύλος τών μοναζόν- 

των άκλινής καί έργα φωτός διαπραξάμενος· έν δέ τφ Κοντακίω ώς «ανδρεία 

ψυχής τό όρος τό Σαγμάτιον έν στύλφ στενφ μονάσας προθυμότατα τον 

χορόν έκόσμησας τών όσιων, Κλήμη όσιώτατε». 

Μετά τήν άναγραφήν τεσσάρων πλησιοχώρων αγίων μεταγενεστερως 

προστεθεΐσαν έν τφ Συνοδικφ, πιθανώς υπό τών Αγιορειτών, ήτοι τοΰ οσίου 

Αθανασίου τοΰ ΐδρυτοΰ τής Λαύρας έν Άγίω’Όρει, Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, 

Παύλου τοΰ έν τφ Λάτρω καί Λαζάρου τοΰ έν τφ Γαλησίφ δρει άσκήσαν- 

1 *Ίδ. Βυζαντικά Χρονικά Πετρουπόλεως, τ. ΚΑ', 20. Είς τούτον γράφει καί Μιχαήλ 
ό Άκομινάτος. Λάμπρου, Μιχ- τού Άκομινάτου τά σιρζόμενα, τ. Β, 24. 

2 νΙ6. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ό όσιος 

Λουκάς ό νέος, έν Θεολογία, τ. ΙΓ', 193-223. 
5 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ό όσιος Μελέ¬ 

τιος ό νέος, έν Άθήναις, 1935. 
4 *Ίδ. X. Παπαοικονόμου, Ό πολιούχος τού Άργους άγιος Πέτρος, έν Άθήναις, 

1908. Π. Ζερλέντου, Αί μητροπόλεις Χριστιανουπόλ’εως καί Άργους καί Ναυπλίας, 

έν Άθήναις, 1922, σ. 19. 
5 Ακολουθία τοΰ Κλήμεντος «τού άσκήσαντος έν τφ δρει Σάγματά τής Βοαοτίας» 

έξεδόθη δαπάνη τού ηγουμενοσυμβουλίου τής μονής τής Μεταμορφώσεως τής έπι?.εγο- 

μένης Σαγματά, έν Άθήναις, 1896. 



28 Ί" Πρ· Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 

τος, έπκρέρεται Δανιήλ δ ασκητής και στυλίτης ό εν τή πόλει Εύβοιας εν τή 

μονή του Καλυβίτου άσκήσας (άρ. 94). "Άγνωστος και οΰτος είς τούς Συνα¬ 

ξαριστής γνωρίζεται νυν πρώτον εκ τοϋ ήμετέρου Συνοδικού, καθώς και ή εν 

Εύβοια μονή τού Καλυβίτου, εις τήν οποίαν ό στυλίτης οΰτος έμόνασεν. 

Συναριθμείται μετά τούτον (άριθ. 95) Νικόλαος ό μοναχός και οσιώ- 

τατος ηγούμενος τού Νέτακος ή κατά τον κώδ. τής Χάλκης τού Έτακος. Καί 

ό άγιος οΰτος τής εκκλησίας τής Ελλάδος παραμένει άγνωστος. Πιθανόν νά 

είναι ό συνασκητής τού οσίου Μελετίου έν τή παρά τάς Θήβας μονή τού 

αγίου Γεωργίου, τον οποίον, άναχωρήσας εις τό ορος τής Μυουπόλεως ό 

Μελέτιος, κατέλιπεν ως ήγοΰμενον τού άγ. Γεωργίου ι. 

Έν τέλει (άριθ. 96) έπιφέρεται έτερος οσιος Λουκάς, ηγούμενος, των 

Συνοικιών, άγνωστος καί οΰτος είς τούς Συναξαριστής καί εις τήν Εκκλησίαν 

τής Ελλάδος. Τούς εις λήθην περιπεσόντας τούτους αγίους οφείλει ή εκκλη¬ 

σία νά έπαναφέρη είς τήν ζωήν τή βοήθεια δέ των αρχαιολόγων θά έπιτευ- 

χθή ό προσδιορισμός των τόπων, είς οΰς οί άγιοι οΰτοι έστησαν τούς στύλους 

καί τά ησυχαστήρια αυτών καί θά ενισχυθή έτι μάλλον ή ιδέα δτι ό μονα¬ 

χικός βίος έν Έλλάδι κατά τούς μέσους χρόνους ήν έν τή πλήρει ακμή αυτού 

και άνέδειξε τόσους σιυλίτας καί άσκητάς αγίους όσους αναγράφει καί μακα¬ 

ρίζει τό ήμέτερον Συνοδικόν. Ή μνεία τυνν ανωτέρω έν Εύβοια διαλαμψάν- 

των ασκητών θά βοηθήση ίσως προς άνακάλυψιν τής επισκοπής, είς ήν 

ανήκει τό Συνοδικόν. Τον προσδιορισμόν αυτής, στερούμενοι τών απαραι¬ 

τήτων πηγών, άναμένομεν παρά τα>ν είδικώς περί τά τοιαύτα άσχολουμένων, 

είς τούς οποίους τό παρόν Συνοδικόν παρέχει χρήσιμα στοιχεία προς τελικήν 

λύσιν τού ζητήματος. 

Τό Συνοδικόν τής Έκκλ,ησίας τής Ελλάδος φαίνεται συντεταγμένον περί 

τά τέλη τού ΙΒ' αίώνος καί ώρισμένως επί τής βασιλείας Ανδρονίκου τοϋ Α' 

(1183- 1185), διότι τελευταίος έν τώ Συνοδικφ μνημονευόμενος αύτοκράτωρ 

είναι Αλέξιος ό Β' (1180- 1183). Άντιθέτως ό τών πατριαρχών κατάλογος 

άρχόμενος από τού Τγνατίου, λήγει είς τον πατριάρχην Νικόλαον τον Γ' 

τον Γραμματικόν (1081-1111), ένφ δ κατάλογος τών μητροπολιτών Αθηνών 

λήγει είς τον Τωάννην, τον διάδοχον τού Άγιοθεοδωρίτου Νικολάου (1166- 

1176). Ή απουσία εκ τού Συνοδικού τών ονομάτων δώδεκα πατριάρχων 

Κωνσταντινουπόλεως, Τωάννου Θ' τού Αγαπητού (1111-1134), Λέοντος, 

Μιχαήλ, Κοσμά Β', Νικολάου Δ', Θεοδότου, Νεοφύτου Α', Κωνσταντίνου Δ', 

Λουκά τού Χρυσοβέργη, Μιχαήλ Γ', Χαρίτωνος καί Θεοδοσίου Α' (1178 - 

1183) καί μάλιστα τού ονόματος τού έν άγίοις κατεταγμένου Τωάννου τού Θ' 

τοϋ "Αγαπητού2, δύναται νά υποστήριξή καί άλλην άποψιν, ότι πολύ πιθανόν 

1 Τδ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ό όσιος Μελέτιος ό νέος, σ. 14. 

■ Ή τούτου μνήμη γεραίρεται τή 18 Ιουλίου. 

Τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 29 

| νά συνετάχθη τούτο κατά τάς άρχάς τού ΙΒ' αίώνος και δή κατά τήν πατριαρ- 

χείαν Τωάννου τοϋ Αγαπητού, ή δέ έν τφ Συνοδικφ προσθήκη τών βασι¬ 

λέων από "Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ (1081-1118) μέχρι "Αλεξίου τοϋ Β' (1180- 

1183), καθώς και τών μητροπολιτών Αθηνών Νικηφόρου, Λέοντος, Γεωργίου, 

Νικολάου καΓΙωάννου νά έγένετο μεταγενεστέρους. Τούτο ούδόλως αποκλείεται, 

>. αφού έν τφ Συνοδικφ προσετέθησαν κατά μέν τον ΙΓ' αιώνα τά ονόματα 

τών πατριαρχοον Αρσενίου τοϋ Αύτωρειανοΰ, Ιωσήφ τοϋ Α' καί δή έν αταξία 

χρονολογική μετά τό ό'νομα τοϋ ιερού Φωτίου, καί Γερμανού τού Β (1222- 

1240), κατά δέ τον ΙΔ' αιώνα τό όνομα Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης. Άλλ’ εΐτε ούτως είτε άλλως τό Συνοδικόν συνετάχθη κατά τον 

ΙΒ' αιώνα. 

Παρίσιοι, κατά μήνα Μάρτιον 1937. 
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Ή κοινωνική πολιτική εις χάς Νεαράς τοΰ Δέοντος τοϋ Σοφοί. Βί 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΕΑΡΑΣ 

ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ 1 

Άπό τής πρώτης στιγμής τής ύπάρξεως των κοινωνιών δημιουργείται 

τό ζήτημα τής κοινωνικής διαφοροποιήσεως. Άπό ταΰτης μέχρι τής συγκρο- 

τήσεως χωριστών κοινωνικών τάξεων ή άπόστασις είναι μικρά. Διά τής 

δημιουργίας όμως τών τελευταίων καί τής συμπαρομαρτούσης συνειδητο- 

ποιήσεως τών ιδιαιτέρων συμφερόντων, ηθικών και οικονομικών, εκάστης 

εξ αυτών και τής μικρός ή μεγάλης άντιθέσεως τών συμφερόντων αυτών 

προς τά συμφέροντα τών άλλων κοινωνικών τάξεων εκδηλοΰται τό κοινωνι¬ 

κόν ζήτημα, τό πρόβλημα δηλαδή τής αρμονικής έν κοινωνία συμβιώσεως 

τών ισχυρών μέ τούς αδυνάτους, τών πλουσίων μέ τούς πτωχούς. Άναλόγως 

τής ιδιαιτέρας έκάστοτε συγκροτήσεως τών κοινωνικών σχηματισμών τό πρό¬ 

βλημα εμφανίζεται υπό τήν πρώτην αυτού πτυχήν, δηλαδή ώς ζήτημα σχέσεων 

μεταξύ ισχυρών και αδυνάτων, ή υπό τήν δευτέραν, ώς άντίθεσις δηλαδή 

μεταξύ πλουσίων και πτωχών, ή τέλος καί ύπ’ άμφοτέρας. Διά τήν λύσιν 

αυτού έχρησιμοποιήθησαν άλλοτε ή πίεσις τών ισχυρών κα'ι άλλοτε ή πρόνοια 

υπέρ τών αδυνάτων. Τό πρώτον συνέβη κυρίως οσάκις ή κρατική εξουσία 

υπήρξε κοινωνικώς χαλαρά, ή δέ παρέμβασίς της εις τά κοινωνικά πράγματα 

εντελώς δευτερεΰουσα. Τότε οΐ ισχυροί, στηρίγματα απώτερα τής πολιτείας, 

ύπηγόρευον τον νόμον των εις τούς αδυνάτους. Τό δεύτερον άπήντησεν επί 

κρατών ισχυρών καί παρεμβατικών, δτε ή εξουσία άπεμακρύνετο τών ολίγων 

καί έπεχείρει νά στηριχθή ή έστηρίζετο επί τών πολλών. Έξ ού ή αποψις 

δτι ή κοινωνική πολιτική είναι δημιούργημα τών νεωτέρων χρόνων. 

Τό δεύτερον ήμισυ τού ενάτου αίώνος εύρε τό Βυζάντιον μέ κοινωνικόν 

πρόβλημα έμφανιζόμενον καί υπό τάς δύο όψεις, καί ώς ζήτημα δηλαδή 

ισχυρών καί αδυνάτων καί ώς ζήτημα πλουσίων καί πττοχών 2. Ή φεουδαρ- 

χοποίησις τοΰ κράτους, κατά τής οποίας άντέδρασαν επί αιώνας οί Βυζαντι¬ 

νοί Αύτοκράτορες, είχεν ήδη προχωρήσει σοβαρώς, ένισχυομένη άπό τήν 

επέκτασιν τής εκκλησιαστικής περιουσίας, ή οποία πάλιν οχι ολίγον συνετέλει 

1 Άνακοίνωσις γενομένη είς τό έν Ρώμη Ε' Βυζ. Συνέδριον. 

? Βλ. άδράν άνάλυσιν της κοινωνικής καταστάσεως είς τό Βυζάντιον κατά τήν επο¬ 

χήν τών Μακεδόνων παρά Δ. V 3.5Ϊ1ΪΟ ν, ΗΐδίοΪΓε άε ΙΈτηρίτε Βγζααίίιι, γαλλ. μετ., 

Παρίσιοι 1932, τόμ. Λ' σελ. 4δδ έπ. καί τοΰ αΰτοΰ, Ο π ΐ3ε ψιβΕίϊοη οί Βγζ&πίϊπε ίεα- 

άδΐίεπα, είς τό Βγζαηΐίοη VIII (1933), σελ. 584 έπ- 

4 

εις τήν άποπτώχυνσιν τών μεσαίων τάξεων, ήτις, έπερχομένη λόγφ τών πολι¬ 

τικών καί οικονομικών συνθηκών τής αυτοκρατορίας, επετείνετο καί διά τής 

είς τήν Εκκλησίαν προσηλώσεως τών περιουσιών τών ατόμων τών επιλεγό¬ 

μενων τον μοναχικόν βίον ή διά διατάξεων τελευταίας βουλήσεως διατιθε- 

μένων τήν περιουσίαν των είς θρησκευτικά καθιδρύματαλ Έξ άλλου ό κρα¬ 

τικός παρεμβατισμός εις τήν οικονομίαν, συνδυαζόμενος καί μέ τήν μορφήν 

τής συντεχνιακής όργανώσειος τών μεσαίων τάξεων τών αστικών κέντρων2 

παρουσιαζομένης ώς αντιστάθμισμα καί ώς άντίδρασις τής ενισχύσεως τής 

εξουσίας τών φεουδαρχών καί τού κλήρου, είχε φθάσει είς σημεία αφάνταστα. 

Προσφυέστατα έλέχθη δτι κατά τούς χρόνους εκείνους ή Κωνσταντινούπολης 

ήτο «ό παράδεισος τών μονοπωλίων, τών προνομίων καί τού προστατευτι¬ 

σμού»3. Τέλος ή εσωτερική όργάνωσις τής Αυτοκρατορίας είχεν αρκούντως 

ίσχυροποιηθή είς βάρος τών διαφόρων τοπικών οργανισμών, ενώ συγχρόνως 

ή όμαλωτέρα κατάστασις τής Δύσεως προεκάλει μεγάλην άνάπτυξιν τοΰ εμπο¬ 

ρίου, έκ τής οποίας πολλά επί τού παρόντος ωφελείτο ή πρωτεύουσα τής 

Ανατολής4. 

Τον Αύτοκράτορα Λέοντα τον Σοφόν άνερχόμενον εις τον θρόνον τά 

πάντα προώριζον διά τον ρόλον τού κοινωνικού μεταρρυθμιστού τής φθινού- 

σης Αυτοκρατορίας· αΐ ανωτέρω περιγραφεΤσαι κοινωνικά! συνθήκαι6 ή υπό 

τών Τσαύρων γενομένη προσπάθεια αναπροσαρμογής τών κοινωνικών 

1 Βλ. Α. V ο £I, Β&5Ϊ1β ΙΚΓ εΐ \ά οΐνΐΐΐδαΐΐοη 3}'Ζ3ηίίηε ά \ά ίΐη άα ΙΧ« είέείε, Παρί- 

σιοι 1908, σελ. 375 έπ. καί 381 έπ. καί 81. Κ. τι η οί ιυ π η, 53 οϊνίΙΪΒ&ΐίοη Βγζαηίίηε 
(330- 1453), γαλλ. μετ., Παρίσιοι 1934, σελ. 221. ΟΙ αγώνες καχά χής φεουδαρχο- 

ποιήσειος έκδηλοΰνται είς τήν Βυζαντινήν νομοθεσίαν μέ σειράν ποικίλων μέτρων υπέρ 
τής μικράς ιδιοκτησίας, άπό τής είς τον Διοκλητιανόν, κακώς κατά πάσαν πιθανότητα, 

αποδιδόμενης διατάξεως τοϋ Κώδ· 4,44,2 περί διαρρήξεως τής αγοραπωλησίας λόγω 
βλάβης μέχρι τής περιλάλητου νεαράς περί προτιμήσεως Ρωμανού τοΰ Λεκαπηνοΰ, 

τοΰ 922. Πρβλ. Ρ. 5οί, 53 ίΐη άτι τηοιιάε αηΐϊ^αε εΐ 1ε άέΒαί άα ιτιο)Γ6π ά§ε, Γίαρί- 

σιοι 1927, σελ. 149 έπ. καί 03. ϋίεΒΙ-Ο. Μ&Γςπίδ, ΗίδΙοΐτε άτι ιηογεη ά&ε, τόμ. Γ'. 

Παρίσιοι 1936, σελ. 523 έπ. 

2 Βλ. περί ταΰτης Ο. Ζογ35, 5ε οοτροΓ37.ίοηί Βίζβηΐίηε; 8ίαάΐο εαΙΓ Έπαρχικόν 

βιβλίον άεΙΙΊΓυρεΓαΙοΓε 5εοηε VI, "Ρώμη 1931, ιδίως σελ. 151 έπ. καί Α. Χριστο¬ 

φιλοπούλου, Τό Έπαρχικόν βιβλίον Δέοντος τοΰ Σοφού καί αί Συντεχνίαι έν Βυζαν- 

τίιρ, ’Αθηναι 1935, ιδίως σελ. 36 έπ. 

8 Βλ. ^ Ν ί ο ο 1 ε, 5ε Ιΐντε άα Ρτέίεί οτι 1’εάίί άε ΓΕιπρετευτ 5εοπ 1ε 83§ε εατ Ιεε 
εοΓροΓ3ί.ϊοηδ άε ΟοηδίΕηΐίπορΙε, Γενεύη 1894, οελ. 11. Πρβλ. Α. ΑιιάΓ63άεδ, Βγζαποε, 

ρ3Γ&άΪ8 άα πτοποροίε εί άτι ρπνίΐέ^ε, είς τό ΒνζΕπΙίοπ IX (1934), σελ. 171 έπ. καί 
03γ. Μαετί, 5’θΓ§;3ηί53ΐίοη άε 1’έοοηοτηϊε πΓδαίηε άπαε Βγζαηεε εοαε 1β ά}’Π35ίίε άε 

Μδεέάοίηε, Παρίσιοι 1925. 

4 Βλ. Κ. α η ε ί ιη ε η, Ένθ. άν., σελ. 47 καί 0 3. Π ί θ 3 1 - Ο. Μ & χ ο & ΐ 8, Ένθ< άν. 

σελ. 508 έ.τ., 519 έπ. 

6 Βλ. γενικώς Α. V ο £ ε, “Ενθ. άν., σελ. 880. 
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θεσμών καί των οικονομικών σχέσεων * ή μεγάλη του τέλος μόρφωσις καί 

ο βαθύς χριστιανικός ανθρωπισμός του1 2. Έξεπλήρωσε τον ρόλον του αυτόν; 

Τό κύριον μέσον το όποιον διαθέτει ή πολιτεία διά την παρέμβασίν της 

εις τα κοινωνικά ζητήματα καί την εφαρμογήν κοινωνικής πολιτικής είναι 

ή νομοθεσία. "Ας ίδωμεν αν ή Νομοθεσία Λέοντος του Σοφού, ιδία δέ εκείνη 

ή οποία αποδίδεται, μάλλον εύλόγως, εις τον ίδιον αυτού κάλαμον3, αί 

«Νεαραί» αυτού διατάξεις, εμπνέωνται από διάθεσιν καί από άρχάς κοινω¬ 
νικής πολιτικής. 

Διά την έξέτασιν τού ζητήματος οΰδεμίαν ασκεί έπίδρασιν ή άμφισβή- 

τησις αν αί Νεαραί τού Λέοντος έτυχον αληθώς πρακτικής εφαρμογής η όχι4. 

Αρκεί το γεγονός δτι οφείλονται εις αυτόν. Καί οι στοχασμοί, πού ακολου¬ 

θούν, δεν άναφέρονται εις την κοινωνικήν ιστορίαν τού Βυζαντίου, προσπα¬ 

θούν μόνον νά φωτίσουν μίαν πτυχήν τής προσωπικότητος Ινός μεγάλου 
Βυζαντινού. 

Είναι άναμφισβήτητον δτι τάς Νεαράς διατρέχει ειλικρινής καί βαθεία 

ανθρωπιστική διάθεσις. Διάθεσις δμως περισσότερον μυστικοπαθούς φιλο¬ 

σόφου, παρά^ οξέος παρατηρητοΰ των κοινωνικών πραγμάτων. Τήν σκέψιν 

τού Λέοντος απασχολεί ή δικαιοσύνη συνδυαζομένη με τήν πηγάζουσαν από 

την χριστιανικήν διδασκαλίαν ηθικήν. Λέγει πράγματι οΰτος εν Νεαρφ 61: 

« Ως ήν μακάριον καί τω βίω σωτήριον τήν εύθεΐαν τού δικαίου τρίβον 

βουλεσθαι τούς ανθρώπους βαδίζειν ού γάρ ούτε νομοθέταις έδέησεν αύστη- 

1 Βλ. Ζ&ο1ι&ΓΪΛβ νοη Είϊπ^βηΐΐι&ΐ, Οβδοΐιίοΐιίβ 065 «μϊεοΙιώοΙι-ΓδηιίδαΙιεπ 
Κ,εσίιίβ, 3ί έκδ. Βερολΐνον 1892, σελ. 251 έπ. Πρβλ. V ο § I, Ένθ. άν., σελ. 382 έπ. 

2 Βλ. Ββο^-ΖβρβΓηιοΙί, Οε ΝονεΙΙίβ Ββοπίδ Αα^ιιβίΐ εΐ ρΐιίΐοδορίιΐ εεηπηςυε 
ιΐ5ΐι εΐ ΕΐιεΙοΓίΐδΐε Ιίδετ 8ίπ§;η1*Π5, Χάλλη 1779, σελ. 49 έπ., 311 έπ., κλπ·, Α. ν0§1 

ΤΙιε Μ&οβάοηϊαιι Ογπ35ίγ £γοιιι 867 Ιο 976 3.0. έν ΤΙιε 0&ιη5πιΐ£6 Μέάίβναΐ Ηΐβίοϊ^ 

IV, σελ. 54 έπ. Πρβ?,. Η. Μοππίετ, 065 Νονεΐΐεδ άε Οέοη 1ε 8α^ε, ΒοΓάεαυχ-Ρεπδ 
1923, σελ. 211 έπ. καί Ο. Α. 8 ρ υ I 5 ε γ, Βε5 ΝονεΙΙεβ άε θέση 1ε 8ε&6, Οεη,&υίΐ 1934 
σελ. 41 έπ. ν ’ 

, 3 Βλ; Μοπηιετ, Ένθ. άν., σ. 4 έπ. Κατά τον δριιΐάετ, Ένθ. άν., σ. 63, αΐ Νεαραί 
αποτελούν την βαθυτέραν έκδήλωσιν της πνευματικής δράσεοις τοΰ Λέοντος. Τής έν 
γενει ομιος πνευματικής δράσεως καί αξίας τοΰ Αύτοκράτορος πολλοί υπάρχουν κατα- 

κριται. Βλ. π.χ. Βά. Οι5 6 ο η, Τ3αε ΗίεΙοτν οί ίΐιε ΟεοΚηε ειιά Ραΐΐ ο£ ίάε Ε.οηΐ3π 
Ειηρϊτε, VI, Λονδΐνον 1908, σελ. 99 καί νο,-ί βί Η3ιι51ιθγγ, Ογε^οπ ίηπέάτε άε 
Β&811& I ρατ 3οη £ι1$ Βέοη 1ε δα^ε, 'Ρώμη 1932, σελ. 8. 

4 Βλ· ν°8* Η & υεΐι 6γγ, Ένθ. άν. σελ. 33 ένθα διευρύνεται ή αρχική άμφιβο· 

λια του Κουιακίου {05ε. XVII, 31) καί υποστηρίζεται δτι «μάλλον σοφός ή άρχηγός 
Κράτους (ο Λέων) διηλθε τον βίον του έφευρίσκων νόμους... τό νομοθετικόν έργον 
τού Λέοντος είναι εικονικόν, έν τή έννοια οτι, έξαιρέσει μιάς ή δύο περ,πτώσεων, οί 
νόμοι του είναι σχολικά γυμνάσματα καί σπουδαστηριακαί έργασίαι καί όχι νόμοι πραγ¬ 

ματικοί τεθέντες, άληθώς εις έφαρμογήν ή έκδοθέντες καν». Εναντίον τής έκδοχής 
αύτής^ δριμύς επέρχεται τελευταίος ό δριιΙΒετ παρ’ φ, ένθ. άν., σελ. 83 έπ., καί 106 

επ,, βλ, τα διάφορα επί τοΰ ζητήματος επιχειρήματα. 

Ή κοινωνική πολιτική εις τάς Νεαράς τοΰ Λέοντος τοΰ Σοψοΰ. 33 

ρίαν ενδείξασθαι, ούτε τιμωροϊ νόμοις εις χαλεπότητα κινδύνων τινάς 

περιίστων' νϋν δ’ ύπαρχοΰσης λυσιτελούς καί σιοτηρίου τής δικαίας πορείας, 

ούκ έθέλουσι των ανθρώπων οί πλεΐστοι ταυ την πορεύεσθαι, άλλ’ ως επίπο¬ 

νον καί τραχεϊαν καί ταλαιπωρίαν φέρουσαν τοϊς όδίταις έκκλίνουσιν είσί 

γάρ, εισίν, οίς άρέσκει τά χειριστα, καί ταύτης μέν άπονεύοντες, προς δέ τήν 

ής έπέστρωται άχανθα συχνή αδικίαν καί ής προς άπω/.είας κρημνούς έλαύ- 

νουσιν οί όδϊται προθύμως βαδίζοντες' ών καί τό άτακτον δρμημα κολάζειν 

οί πάλαι δικαιώσαντες, ώσπερ τινί χαλινω τω νόμφ έθεντο γνώμην άνα- 

χαιτίζειν». 

Ή προσήλωσίς του εις τον θειον νόμον δεν τον εμποδίζει βέβαια, 

ν’ αντιλαμβάνεται τάς άνάγκας των άνθριυπίνων κοινωνιών. Ούτω λέγει έν 

Νεαρά 88, τής οποίας ή έπίδρασις φαίνεται εις τά Βασιλικά: 

«Καλόν μέν ήν καί σωτήριον τοϊς τού πνεύματος νόμοις ρυθμιζόμενον 

τό ανθρώπινον μηδέν ανθρώπινης προσδεΐσθαι παραγγελίας· έπεί δέ προς 

τό ύψος τού πνεύματος ούκ έστί παντός έπαρθήναι ουδέ τού θείου νόμου τό 

απήχημα δέξασθαι, άλλ’ εύαρίθμητοι πάνυ ούς εκεί άγει τής αρετής ή άνά- 

βασις, αγαπητόν, εΐ καί κατά νόμους ανθρωπίνους βιώσειε. τούς λεγομένους 

των δανείων τόκους πανταχοΰ τοΰ πνεύματος ή ψήφος υπό κατάκριμα τίθε¬ 

ται, καί τούτο συνιδών ό αείμνηστος ημών βασιλεύς καί γονεύς τήν καταβο¬ 

λήν των τόκων οίκείω διέγνω κωλύειν θεσπίσματι. γίνεται ούν τούτο δι’ άρα 

πενίαν ύπόθεσις ού προς τό άμεινον, δπερ ήν σκοπού τφ νομοθέτη, προς δέ 

τό χείρον φέρουσα. οί γάρ πριν έλπίδι των τόκων προς τό δάνειον πρόθυ¬ 

μοι, τεθέντος τού νόμου τό μηδέν δύνασθαι κέρδος έξάγειν έκ τού δανείσμα- 

τος άφιλάνθρωποί τινες καί αμείλικτοι προς τούς δεομένους τής τοιαύτης 

φώανθρωπίας καθίστανται, ού μην άλλα καί όρκων προβλ/ήσεις καί κατά τό 

είκός αθετήσεις εντεύθεν όρώνται αιτίαν λαμβάνοντα, καί απλώς διά τήν 

έπιπολάζουσαν έν βίφ κακίαν ή αρετή τού νόμου ού μόνον ούκ ώνησεν, αλλά 

καί προσεζημίωσεν». 

Είναι προφανές δτι εις τον πολιτικόν καί κοινωνικόν αύτόν πραγματι¬ 

σμόν τού Λέοντος πρέπει ν’ αποδοθούν αί περί των δούλων διατάξεις του. 

Πράγματι, αί διατάξεις αύταί δεν είναι έλευθεριώτεραι των προ αυτού 

ϊσχυουσών. Οί δούλοι είναι κτήμα των ελευθέριον ανθρώπου. Άλλ’ ή ελευ¬ 

θερία δεν είναι κατά τήν σκέψιν τοΰ εστεμμένου νομοθέτου κάτι τό φυσι¬ 

κόν, τό συνδεόμενον μέ τήν άνθρωπίνην προσιοπικότητα. Είναι απλώς αγα¬ 

θόν πολλαχώς μέν καί πολλάκις ύμνούμενον από τον Αύιοκράτορα, άλλ’υπέρ 

του οποίου ούδέν οΰτος ούσιαστικόν πράττει. Προσπαθεί μόνον νά συμβι- 

βάση τον θεσμόν τής δουλείας προς τούς βασικούς θεσμούς τής Εκκλησίας 

ώς π.χ. προς τον μοναχικόν βίον λέγων εν Νεαρά 10: 

«'Όσον τίμιον τό τού μονάδους βίου επάγγελμα καί οί τον χρηστόν 

εκείνον καί μακάριον ζυγόν άναλαμβάνοντες όποιας εισίν αίδοΰς άξιοι καί 

ΕΠ ΕΤΗ ΡΙΣ ΕταΙ ΡΕ1 ΑΣ ΒνΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος ΙΓ 8 
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τιμής, ΐσμεν και αυτοί· οΰκουν ούδ’ επ’ αθετήσει αυτού, αλλά μάλλον αθετή¬ 

σει εξαιρούμενοι ταΰτα διαθεσπίζειν διέγνωμεν καί άποφαινόμεθα. δσον 

γάρ θαυμαστόν καί θειον, τοσουτον δει τοΰτου μετά θαυμαστής δσης εύλα- 

βείας έφάπτεσθαι, αλλά μή κακογνωμοσΰνης πρόφασιν τό τής μοναδικής 

πολιτείας ποιεΐσθαι σεβάσμιον, πώς γάρ ούκ εστί κακογνωμοσΰνης, δρασμω 

του οικείου δεσπότου προς εκείνην την πολιτείαν ερχεσθαι τον οΐκέτην; επεί 

ουν τοΐς πρότερον νενομοθετηται περί δουλών άποδιδρασκόντων καί οΰτω 

προς τον μονήρη βίον ερχομένων, μέχρι του μέν τρίτου χρόνου δήλου γεγο¬ 

νότος τοΰ φυγάδος εξουσίαν έ'χειν τον δεσπότην του σχήματος άπογυμνώ- 

σαντα αναλαμβανειν αυτόν, τρίτου δε παρελάσαντος χρόνου έν τφ άφανει 

διάγοντος, εί μετά ταΰτα προς έμφάνειαν κατασταίη, κρείττω αυτόν ύπάρχειν 

τής δεσποτικής εξουσίας καί παρά την εκείνου γνώμην χρηματίζειν ελεύ¬ 
θερον 1». 

Τουναντίον όμως δεν αρκεί ό πραγματισμός αυτός διά νά δικαιολο- 

γήση την απέναντι των ανίσχυρων και των πτωχών διαγωγήν τοΰ Λέοντος. 

Αν ή δουλεία ή το εκ τών βασικών κοινωνικών θεσμών, τών οποίων δεν 

είναι εύκολος ή περιστολή ή ή κατάργησις άνευ κλονισμών, διά τούς πολιτι¬ 

κούς καί οΐκονομικώς αδυνάτους ήτο εΰκολωτέρα ή βαθμιαία μέν, συστημα¬ 

τική δμως πρόνοια. Ό συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους καί ό Κεδρηνός τονίζουν 

ιδιαιτέρως τάς προσπάθειας τάς οποίας κατέβαλεν δ Βασίλειος ό Μακεδών 

διά νά εξίσωση τούς αδυνάτους προς τούς ισχυρούς. Τοΰ το άλλωστε επέβαλλε 

τό συμφέρον τής κεντρικής εξουσίας. Τουναντίον εις τάς Νεαράς τοΰ Λέοντος 

ούδεμία άπαντά διάταξις σοβαρώς διευκολΰνουσα τήν εξίσωσιν αυτήν. 

Η ισότης απέναντι τοΰ νόμου θεωρητικώς μόνον αναγνωρίζεται: «ώσπερ 

γάρ επί ά'ρχοντος αρετής, οΰτω καί επί νόμων όφείλομεν κοινή τοΰ έκεΐθεν 

άπολαΰειν καλοΰ άπαν τό άρχόμενόν τε καί υποκείμενον» 2 Ούδεμία δμα)ς 

γίνεται πραγματική προσπάθεια δημιουργίας αληθούς ϊσοπολιτείας. 

1 Εις τήν Νεαράν 40 ό Λέων καταβάλλει τήν προσπάθειαν νά ώφελήση τούς δούλους 
από τήν ατυχίαν τοΰ κυρίου των, όρίζων ότι «εί δ’ ή τέλειος έπιστάσα τού βίου ήμερα 
έξ ανθρώπων αδιάθετον άφανίσοι τον άνθρωπον (αιχμάλωτον), παρόντων μέν τινων 
οΐς ό κλήρος διαφέρει ανιόντων η κατιόντων, πρός αυτούς ή περιουσία πορεύσεται, μή 
δντων δέ τινων προσώπων πρός οΰς ή κληρονομιά όρα τών του εξ ανθρώπων άφανι- 

σθέντος αιχμαλώτου πραγμάτων (φημί δέ μήτε οΰς ανιόντας μήτε οΰς κατιόντας οίκειοϋ- 

ται τό τοΰ τεθνηκότος γένος) πρότερον σκοπεΐν μέν κελεύομεν, εϊ τισιν ύπόχρεως ήν, 

καί τών χρεών υπεξαιρούμενων τά παραλειπόμενα πράγματα διχή διαιρεϊσθαι εις τε 
τρίτον καί δίμοιρον, καί τό μέν τρίτον εις τήν περί -ψυχής διανομήν άφορίζειν, τοΰ δέ 

ετέρου μέρους έν τοΐς βασιλείοις ταμείοις γίνεσθαι τήν άνάληψιν άνευ μέντοιγε 
τών ο ικετών». Τήν διάταξιν ταύτην έπεξέτεινεν επί παντός προσώπου [θνήσκοντος 

αδιαθέτου άνευ παίδων Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος διά νεαράς αύτοΰ, ήν βλ! 

έν Είπ^επΐΐιπΐ, -Ζέπου, Ιιιε, Α' σελ. 235. 
2 Νεαρά 27. 

Ή κοινωνική πολιπκή εις γ«; Νεαράς τού Λέοντος τοΰ Σοφού. 

Τό αυτό δέον νά λεχθή καί ώς πρός τούς πτωχούς. ΊΙ πενία πολλάκις 

τονίζεται ώς κακόν μέγα καί δή υύ μόνον κακόν ατομικόν, αλλά καί κακόν 

κοινωνικόν, διότι «τούς στενάχωρου μένους πολλάκις τολμάν προάγει άτάλ- 

μητα» >. Κατά γενικόν δμως κανόνα δεν απαντούν μέτρα σοβαρά προστα- 

σίας κατ’ αυτής Δύο διατάξεις φαίνονται άποβλέπουσαι καί εις τήν προστα¬ 

σίαν τών οΐκονομικώς ασθενέστερων, συγχρόνως δέ καί εις τήν ένίσχυσιν τής 

μικράς ιδιοκτησίας, αΐ νεαραί 11-1 καί 13. Διά τής πρώτης, περί τής αύθεν- 

τικότητος τής οποίας υπάρχουν άλλωστε άμφιβολίαι2, αναγνωρίζεται κατά 

βάοιν δτι «έξεστι τα> κατέχοντι ακίνητον διαπιπράσκειν πρός δ άρα βούλεται 

πρόσωπον όνεπικωλύτως τε καί άνεπιφωνήτως... εί γάρ ό πένης καί ό πτω¬ 

χός καί πράγματος μή ευπορών, βουλόμενος τό οίκεΐον έκποιήσασθαι ακίνη¬ 

τον, οί πλησιάζοντες δέ ύπούλως τά σήμερον καί αΰριον ενδεχόμενοι τφ 

πτωχφ καί πένητι τό οίκεΐον καταλίποιεν ακίνητον εΐ. ούδέν ό πλησιάζιον 

άναλάβηται πάνυ τή βασιλεία μου λογίζεται ά'δικον διό καί διορίζεται πάσι 

τοΐς άπόροις καί πτωχοις τά μή δυνάμενα κατέχειν ακίνητα έκποιεΐσθαι άπο- 

τιμώμενα, καί τον έξωνούμενον καλώς κατέχειν τό έξωνηθέν μέχρις γάρ τοΰ 

εξαμήνου τοΰ πρώτου χρόνου έκκλητον ποιειν τούς γειτνιώντας καί ούτως 

αντιστρεφόμενους τής τιμής τφ έξιονησαμένφ λαβεΐν τό τοιοΰτον ακίνητον· 

τούτου δέ παραδραμόντος καί ούτως οί γειτνιώντες αποκλείονται» 3. Τό διά 

τής νεαράς 114 καθιερούμενον ιδιόρρυθμον δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ 

τών γειτόνων είναι προφανές διι άτελώς ήτο δυνατόν νά προστατεύση πρά¬ 

γματι τήν μικράν ιδιοκτησίαν, τουναντίον δέ τό πιθανώτερον ήτο νά στραφή 

κατ’ αυτής. Τούτο δέ φαίνεται δτι πράγματι συνέβη καί συνεπεία τούτου 

έξεδόθη έν έ'τει 967 ή διάταξις τοΰ Νικηφόρου Φωκά ή άπαγορεύουσα «τάς 

έξωνήσεις» μεταξύ «δυνατών» καί «πενήτων». «Καί τούς μέν δυνατούς, λέγει 

ό Φωκάς, έκ δυνατών μόνον ποιεΐσθαι τάς έξωνήσεις βουλόμεθα, τούς δέ 

στρατιώτας καί πένητας έκ τών τήν όμοίαν τάξιν λαχόντων αύτοΐς, καί ώσπερ 

τούτους έκωλύσαμεν τοΰ μή έξωνεΐσθαι τά τών δυνατών, ούτως πάλιν εκεί¬ 

νους άπείργομεν τοΰ μή έκ πενήταίν τε καί στρατιωτών απόρων ποιεΐσθαι 

τάς έξωνήσεις, μηδέ τήν όμοτέλειαν ή άνακοίνωσιν προσβάλλεσθαι εις δικαιο¬ 

σύνην, ήν πρός άπαντας τήν νομοθεσίαν ποιούμενοι καί μή τών μέν πλέον 

κηδόμενοι τών δέ έλαττον». 

Ή διάταξις τοΰ Νικηφόρου Φωκά ρίπτει φώς ιδιαίτερον είς τό όλον 

σύστημα τής προτιμήσεως τοΰ Βυζαντινού δικαίου. Άποδεικνύει άφ5 ενός μέν 

Φ τήν σαφή διάκρισιν μεταξύ δυνατών καί αδυνατούν, διάκρισιν συμπίπτουσαν, 

κατ’ άρχήν, τουλάχιστον, είς τήν σκέψιν τοΰ νομοθέτου μέ τήν διάκρισιν είς 

πλουσίους καί πτα>χούς καί συγχρόνως τήν προσπάθειαν τοΰ Αύτοκράτορος 

1 Νεαρά 96. 

5 2 Βλ. Ζαοΰϋτΐ&β, Οεεοΐύοΐιίβ, σκλ. 2Β9. 

1 ίΙ ΙΙρβλ. Τήν νεαράν Ρωμανού τού Λεκαπηνοΰ. Βλ. Μοηηίβτ, ’Ενθ’ άν. σελ. 123. 
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νά διατηρήση την κοινωνικήν αυτήν διάκρισιν προστατεύουν μέν τούς πένη- 

τας από τής ύποδουλοόσεώς των εις τούς πλουσίους, κατοχυρών δμως και τούς 

δυνατούς από τον κίνδυνον τής εξαγοράς των κτημάτων των από τούς άνερ- 

χομένους αδυνάτους. Άφ’ ετέρου δμως ή διάταξις τού Φωκά κλονίζει τον 

έκ πραπης οψεως υποτιθέμενον σκοπόν τής νεαράς 114 τού Λέοντος, τής 

προστασίας τής μικράς ιδιοκτησίας. Πράγματι εις αυτήν ούτε ανάλογος προς 

τήν διάταξιν τού Φωκά υπάρχει άπαγόρευσις ούτε και «ραίνεται διαγραφο- 

μένη ή άπαντώσα εις τήν νεαράν τού Λεκαπηνού και βρυδύτερον εις τήν 

νεαράν Βασιλείου τού Β'τοΰ 996 προσπάθεια τού περιορισμού τής έκμεταλ- 

λευσεως των αδυνατών υπο των δυνατών. Πιθανώτερον φαίνεται δτι ή νεαρά 

τού Λέοντος έχει μάλλον σύνδεσμον προς τήν φορολογικήν -θέσιν των κτη¬ 

μάτων εις τό Βυζάντιον και αποτελεί συνδυασμόν τού περιορισμού τού 

δίκαιο:»ματος τής προτιμήσεως των γειτόνων προς τήν συνδεομένην μέ τό 

δικαίωμα τούτο φορολογικήν αλληλεγγύην των ομόρων κτημάτων εις τήν 

άναδιοργανωθεΐσαν υπό τού Νικηφόρου Γενικού «επιβολήν»1. 

Διά τής νεαράς 13 ό Λέων προβαίνει εις πράξιν δικαιοσύνης ωφελού¬ 

σαν άναμφισβητήτως τούς πτωχούς, διότι έπιβάλλει εις τούς προϊσταμένους 

των ευαγών οίκων («εκκλησιών καί ξενοκομείων καί χηροτροφείων2 * καί 

ορφανοτροφείων») τον καθορισμόν ώρισμένου «εισδεκτικοΰ» κατά τήν άνα- 

νέωσιν τών διηνεκών εμφυτεύσεων, τάς οποίας κατήρτιζον οΐ οίκοι ούτοι καί 

δή εις τό διπλάσιον τού έμφυτευτικού κανόνος «προσγραφομένης δηλονότι 

τής εισφοράς άπάσης εν τοϊς τής έκδόσεοος χάρταις καί τφ οΐκφ άκαινοτο- 

μήτου προσαγομένης, άλλα μή προς ίδιον πορισμόν τών εις τήν προστασίαν 

καθισταμένην σφετεριζομένης, ύπόθεσιν άνοσίου κέρδους καί ούχί τής τών 
οί'κων ωφελείας τό πράγμα ποιουμένων αυτών» 8. 

Έξ άλλον αί διατάξεις αϊ έπιτρέπουσαι τήν ταφήν εντός τών πόλεων, 

διότι οϊ πτωχοί δεν δύνανται νά έπαρκέσουν εις τά έξοδα τής έκτος τών 

πόλεων ταφής, δεν αποτελούν βεβαίως μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ώς δεν 

αποτελούν μέτρα τοιαύτης πολιτικής αί φροντίδες τού Λέοντος περί έπεκτά- 

σεως τής Κυριακής αργίας και εις τους γεωργούς διότι σαφώς καί άπεριφρά- 

στως τονίζεται έν τή νεαρή 54 δτι αύται υπαγορεύονται από καθαρώς θρη¬ 

σκευτικούς λόγους καί ΐνα ό αστικός νόμος μή άντιστρατεύεται προς τον 
νόμον τών «κορυφαίων μαθητών» 4. 

1 Βλ. Μοπαίετ, ΕΙαάεδ ά,ε «ΙγοϊΙ Βγ^πάπ, εις τήν Νοιινεΐΐε Κ,εναε Ηίδίοιϊςυε 
άβ άτοίί ίΓ&ης&ϊε εί έΐΓ&π^εΓ, τόμ. 18 (1894) αελ. 485 και 19 (1895) σελ. 100- Επίσης 
τοΰ αυτοί, ’Ένθ’ άν. σελ. 124. 

2 Κατ’άλλους «γηροτροφείων». 

' Βλ. ιός διαφωνίας επί τών δευτερευόντων σημείων τής Ν. 18 εις δρηΐ 5 ετ, Ένθ’ 
άν. σελ. 150. 

Εις τήν νεαράν 54 η θρησκοληψία τοΰ Λέοντος υπερβαίνει παν όριον. Άναφερό- 

Ή κοινωνική πολιτική εις τας Νεαράς τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοϋ. 37 

Επίσης δεν δύνανται ν’ αποδοθούν εις κοινιονικοπολιτικούς σκοπούς 

αί διατάξεις τού Λέοντος περί νομίσματος καί περί τόκου, ύπαγορευθεΐσαι 

από μόνην τήν προσπάθειαν τής ομαλής λειτουργίας τής οικονομικής ζωής1. 

Ούτε ακόμη υπηρετούν το ιού τους σκοπούς αί ο λ ως θεωρητικαί προτιμή¬ 

σεις τού Αύτοκράτορος προς τάς ενώσεις καί τούς συνεταιρισμούς. Λέγεται 

μέν αληθώς έν Νεαρά 70, ή οποία άλ?.ωστε καί άναφέρεται εις θέμα όλως 

διάφορον ώς καί ή κατωτέρω Νεαρά 102: 

«5Απανταχού τό κοινόν τής γνώμης κατόψοι τ’ άν τις οΰς ή κοινωνία 

συνάπτει έν μια καί τοιαύτη μοίρα τιθέμενον. Ούτω γάρ καί συνέμποροι τό 

έκ τού κέρδους ή τής ζημίας ίσον διαλαγχάνουσιν και συλ'οδΐται πολλακις 

εύρήματι περιτυχόντες, εί καί μή κατ’ ίσον εβαλον επ αυτό τάς τών ομμά- 

των βολάς, δμως διά τήν έκ τής οδοιπορίας κοινωνίαν κοινήν τήν τού ευρή¬ 

ματος κτήσιν πεποίηνται- καί συστραιιώται δέ, εί καί μή πάντες σύν ομοιω 

τόνω επί τούς εχθρούς τάς χείρας έξέτειναν, άλλα τών αριστείων τήν ισότητα 

φέρουσι». 

Καί έν Νεαρά 102: 

«Μέγα τφ βίφ χαρίζεται ή σύν φρονήματι καί λογισμφ τών πραγμά¬ 

των κοινώνησις' καί γάρ καί δυνάμεοίς τινι παρούσης εκ τού κοινωνεΐν έτερος 

παραπλησίως εύπορούντι δυνάμεως μάλλον όνησιμωτέρα καθέστηκεν ή δύνα- 

μις, καί πλουτούντες δέ τρόπον άλλον τον πλούτον κοινοποιήσαντες γλυκύτε- 

ρον τής άπό τού πλουτεΐν άπολαύουσιν εύπαθείας, καί στενοχωροΰσης πενίας 

ούκ άπορήσει παραμύθιον εΰρεϊν ή έν τοΐς έργοις κοινότης, δι’ οΰ τό σφο¬ 

δρόν άλυπώτερον εΐη τής στενοχοιρίας. άλλ’ δντος ούτω καλού καί χρησίμου 

τού κατά βίον κοινωνήματος, ξένη τις ένδυομένη κακία ταΐς τών ανθρώπων 

■ψυχαΐς ού μόνον ετέροις έμποδών καθίσταται προς ωφέλειαν, άλλ’ αίρεισθαι 

πείθει τούς θάλποντας αυτήν αγαπάν καί τά οικεία καταβλάπτεσθαι, ή συγ- 

χωρείν έν τώ κοινωνήσαι τοϊς πλησίον προστιθέναι τι κέρδος αύτοΐς». Αλλ 

μένος εί; τόν ν. Κώδ. 3,12, 3 (Κωνσταντίνος) καθ’ ον «οί δικασταί πάντες καί οί δήμοι 
τών πόλεων καί οί τεχνΐται πάντες έν τή Κυριακή άργείτωσαν γεωργοί δέ μόνοι έν τή 
ήμέρφ ταύτη γεωργείτωσαν. επειδή συμβαίνει πολλακις αυτήν έπιτηδειοτέραν εύρεθή- 

ναι πρός άροτρίωσιν ή προς τήν τών αμπέλων γεωργίαν καί άτοπον έστίν αύτούς κωλΰε- 

σθαι τής έκ τών αέρων άπολαύειν ευκαιρίας» Βασ. (7,17,19), άποφαίνεται δτι «ή αιτία 
τής λύσεως τής τιμής τής ή μέρας άλογος, δοκεΐ γάρ σοιτηρίας είναι τών καρπών, έστί 
δέ αληθώς ούδέν. ού γάρ σπουδαΐον τής γεωργίας άλλα τοΰ καρποδότου ό έλεος, έπει- 

δάν δοκεϊ τήν εύθηνίαν παρέχεται τών καρπών». 
1 Βλ. τήν ανωτέρω μνημονευομένην Νεαράν 83, διά τής οποίας καταργεϊται ή έν 

ΙΤ ρ ο χειρ ορ XVI, 14, απαγορευτική τών τόκων διάταξις, ή οποία φαίνεται δτι ούτε 
γενικής έτυχεν εφαρμογής, ούτε άνευ συνεπειών διά τήν οικονομικήν ζωήν τού τόπου 
υπήρξε βλ. Γ. Μαριδάκη, Τό αστικόν δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς τών Βυζαντινών Αύτο- 

κρατόρων, Άθήναι 1922, σελ. 228 έπ. καί Οι\ Ο&δδίηι αίϊδ, Εεδ ίηΐέιτέίδ άϋπδ 1& 1έ§ί- 
δΐ&ϊΐοπ άε ύαδπυίεπ εΐ άσπδ 1ε «ΙγοϊΙ Βγζ&ιιΐίιι, Παρισιοι 1931, σελ. 118 επ· 
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ούδεμία πρακτική εφαρμογή ως π. χ. στοιχειώδης τις άσφάλισις ακολουθεί 

τάς μεγαλόστομους ταΰτας διαπιστώσεις. ’Άς μή νομισθή δέ δτι τοιοΰτό τι 

ήτο αδύνατον διά τήν εποχήν εκείνην. Είναι γνωστόν δτι ό Αΰτοκράτωρ 

Νικηφόρος δ Γενικός ένίσχυσε διά δανείων τήν ναυτιλίαν, κατά σύστημα 

όμοιάζον προς εν είδος άσφαλίσεως1. 

Τό συμπέρασμα είναι σαφές. Ό φιλόσοφος Αΰτοκράτωρ ήκουσε μέν 

τήν φωνήν τής θείας διδασκαλίας, δεν ήσθάνθη δμως τον πόνον του αδυνά¬ 

του. Εις εποχήν, καθ’ ήν είχε πλέον έπισήμως κυρωθή ή κατάργησις τής 

εξουσίας των τοπικών οργανισμών, τό δέ Κράτος άνέλαβε πάσαν τήν εξου¬ 

σίαν, παρεΐδε ούτος τήν κοινωνικήν αποστολήν τής πολιτείας. Είναι συνεπώς 

δυνατόν νά λεχθή δτι ή αυστηρά κρίσις του Παπαρρηγοποΰλου δτι ό Λέων 

«επωνομάσθη μέν σοφός καί φιλόσοφος, άλλ’ απέδειξε δι’ άπαντος 

αυτού του βίου, του τε δημοσίου και του ιδιωτικού, δτι ή ψιλή παιδεία 

ή περί τάς λέξεις μόνον περιυβρισμένη καί γεγυμνοιμένη πάσης θετικής αρε¬ 

τής εις ούδέν ά'λλο συντελεί ή είς τό νά καταστήση εμφανέστερον καί μάλλον 

αδικαιολόγητον τήν κακίαν»2 είναι μάλλον επιεικής, άν ληφθή ύπ’ δ'ψει τό 

ουσιαστικόν περιεχόμενον τής νομοθεσίας τοΰ Αΰτοκράτορος, δ όποιος είς 

τούς νόμους του περισσότερον έπρόσεχεν εις τάς άφηρημένας καί δλως θεω¬ 

ρητικός διδασκαλίας παρά εις τήν πρακτικήν ουσίαν και αποστολήν τών 

θεσμών. Καί υπήρξαν μέν υπό τήν χριστιανικήν έπίδρασιν έργα εύποιΐας 

ποικίλα, ταΰτα δμως δεν οφείλονται είς τον Λέοντα3. 

Ό Ηεηπ Μοηηίοτ θεωρεί τον Λέοντα ως πρόδρομον τοΰ κοινωνικού 

χριστιανισμού4. Ή κρίσις φαίνεται εσπευσμένη. Διότι θεωρητικώς μέν αί 

απόψεις τοΰ φιλοσόφου ή σαν κατά πολύ σύμφωνοι μέ τάς άρχάς τοΰ κοινω¬ 

νικού χριστιανισμού όπως οΰτος διεμορφώθη είς τούς νεωτέρους χρόνους, 

παρά τάς πολλάς αντινομίας, άς παρουσιάζει από άπόψεως οικονομικής 

ή σκέψις του5. "Ομως είς τό δλον οικοδόμημα τής σκέψεως τοΰ Λέοντος 

λείπει δ κυριώτερος λίθος τοΰ κοινωνικού χριστιανισμού, ή προστασία τών 

άποχειρωβιώτων, είς τήν δποίαν έστήριξε τήν κοινωνικήν πολιτικήν τής 

Δυτικής Εκκλησίας δ Αρχηγός αυτής κατά τούς νεωτέρους χρόνους διά τών 

πολύκροτων δύο εγκυκλίων Κοπιιιι ηονοπιιη καί ΟιΐΗίχα^Θδίιηο αππο. 

1 Βλ. Ογ. 03.5δίηΐ8.1Ϊ8, Βει άίχΐέπιε «νεχαίίοπ» (Ιέ ΓΕπιρετειίΓ Νΐοέρΐιοτε, είς 
τό Βγε&πίϊοη, VII (1932), σελ. 149 έπ. 

2 Βλ. "Ιστορίαν, έ'κδ., 5η, 1925, IV, Α' σελ. 63. 

3 Βλ. Κ. ιι η εϊιτι αη, ”Ενθ. άν., σελ. 93 καί 211. Πρβλ. ,ί. Β. Βιιτγ, ΤΙιε ϊηιρεπαΐ 
αάηιϊηΐδίΓ&ίϊνε 8>·8ΐειη ϊη ίΐιε πΐηίΐι Οβηίιη'Υ, Αονδΐνον 1911, σελ. 73 έπ. καί νο§ί, 

Βαβϊΐε Ιβτ, σελ. 381 έπ., ιδιαιτέρως δέ Κ. Άμάντου, Ή "Ελληνική φιλανθρωπία κατά 
τούς μεσαιωνικούς χρόνους, είς "Αθήνας, τόμ. 35 (1923), σελ. 131 έπ. 

4 Βλ. Βεδ Νονεΐΐβδ, σελ. 59. 

5 Βλ. Κ.. Οοππατά, Ηίεΐοίτε άεδ άοεΐππεδ έεοηοαιίομιεδ, Παρίσιοι 1930, σελ. 

ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

β. 'Ο στηλογ ραφή μένος άφορισμός * _ _ 
επί Εικόνας τοϋ 1740, £ν τφ Ναώ τής Έγκλεχατριανής Παναγίας, έν τη ; ονη 

τον "Αγίου Νεοφύτου. 
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του. Εις εποχήν, καθ’ ήν είχε πλέον έπισήμως κυρωθή ή κατάργησις τής 

εξουσίας των τοπικών οργανισμών, τό δέ Κράτος ανέλαβε πάσαν τήν εξου¬ 

σίαν, παρεΐδε οΰτος τήν κοινωνικήν αποστολήν τής πολιτείας. Είναι συνεπώς 

δυνατόν νά λεχθή οτι ή αυστηρά κρίσις του Παπαρρηγοποΰλου δτι ό Λέων 
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ή περί τάς λέξεις μόνον περιωρισμένη καί γεγυμνωμένη πάσης θετικής αρε¬ 

τής εις ουδέν άλλο συντελεί ή εις τό νά καταστήση εμφανέστερον καί μάλλον 

αδικαιολόγητον τήν κακίαν» 2 είναι μάλλον επιεικής, αν ληφθή υπ’ δψει τό 

ουσιαστικόν περιεχόμενον τής νομοθεσίας του Αυτοκράτορος,' ό όποιος είς 

τούς νόμους του περισσότερον έπροσεχεν εις τάς άφηρημένας καί ολως θεω¬ 

ρητικός διδασκαλίας παρά είς τήν πρακτικήν ουσίαν καί αποστολήν των 

θεσμών. Καί υπήρξαν μέν υπό τήν χριστιανικήν επίδρασιν έργα εύποιΐας 
ποικίλα, ταϋτα δμως δεν οφείλονται είς τον Λέοντα3. 

Ο Ηοππ Μοππίοτ θεωρεί τον Λέοντα ώς πρόδρομον τού κοινωνικού 

χριστιανισμού4. Ή κρίσις φαίνεται εσπευσμένη. Διότι θεωρητικώς μέν αί 

απόψεις τού φιλοσόφου ήσαν κατά πολύ σύμφωνοι μέ τάς άρχάς τού κοινω¬ 

νικού χριστιανισμού όπως ούτος διεμορφώθη είς τούς νεωτέρους χρόνους, 

παρά τάς πολλάς αντινομίας, άς παρουσιάζει από άπόψεως οικονομικής 

η σκεψις του0. Ομως εις τό δλον οικοδόμημα τής σκέψεοις τού Λέοντος 

λείπει ό κυριώτερος λίθος τού κοινωνικού χριστιανισμού, ή προστασία τών 

άποχειρωβιώτων, είς τήν οποίαν έστήριξε τήν κοινωνικήν πολιτικήν τής 

Δυτικής Εκκλησίας ό Αρχηγός αυτής κατά τούς νεωτέρους χρόνους διά τών 
πολύκροτων δύο εγκυκλίων Κεπιηι πον&Γαπι καί ππηο. 

1 Βλ. Ογ. 03.581103.115, Ια άίχίέηιε «νεχαΐΐοη» (16 ΙΈιηρβΓευΓ ΝΐοέρΙίΟΓβ είς 
τό Βγζ3ΐιίίοη, VII (1932), σελ. 149 έπ. 

2 Βλ. Ιστορίαν, έκδ., 5η, 1925, IV, Α' σελ. 63. 

3 Βλ. Κ,ιιηείηιαη, Έν§. άν., σελ. 93 καί 211. Πρβλ. }. Β. Βηγ^, ΤΙιε ΐηιρεπαΐ 
αάηιιηΐδίτ&Ιίνε ίη ίΐιε ηΐιιΐΐι Οεηί:ιΐΓγ, Λονδϊνον 1911, σελ. 73 έπ. καί V ο § I, 

Βαδίΐε Ιεε, σελ. 381 έπ., ιδιαιτέρως δέ Κ. Άμάντου, Ή Ελληνική φιλανθρωπία κατά 
τους μεσαιωνικούς χρόνους, είς ’ΑΟηνάς, τόμ. 35 (1923), σελ. 131 έπ. 

* Βλ. Εεε Νονεΐΐεε, σελ. 59. 

Βλ. Κ.. Οομπατά, Ηΐείοΐτε άεε άοοίτίηεε εςοηοιηίηαεδ, Παρίσιοι 1930, σελ. 
662 έπ. 
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“Αλλως τε είς τήν πρακτικήν εφαρμογήν τών αρχών αυτών 6 Αΰτοκράτωρ 

χοιρίζεται από τον φιλόσοφον. Τό έργον τών Ίσαύρων τό τεΐνον είς τήν 

πραγματικήν χειραφέτησιν τών αγροτών, ελευθέρων ή δ ούλο παροικούν, απο- 

τελούντων τον κυρίως εργαζόμενον πληθυσμόν τού Βυζαντίου δ'χι μόνον δεν 

συνεχίσθη άλλ’ άνεκόπη από τον Λέοντα1. Άν δε είναι αληθές δτι τό 

Βυζάντιον διά τών συνεχών προσπαθειών προς διατήρησιν τής κεντρικής 

εξουσίας τού Κράτους καί τών βαθμιαίων προστατευτικών μέτρων υπέρ τών 

ασθενέστερων καί τών μεσαίων τάξεων παρέμεινε εις τάς προφυλακας τού 

πολιτισμού2, τούτο δεν οφείλεται κυρίως εις τον Λέοντα. 

Μάχην άν «ζητείται κοινωνική πολιτική είς τάς Νεαράς αυτού. 

ΓΡΗΓ. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 

1 Βλ. νο«ί, Β35Ϊ1ε ΙΕΓ, σελ. 375 έπ. 
2 Βλ. Ρ. ΒοΪ85οηπ3ά6, Εε ΐΓ3ν&Π φιπδ 1’ΕιΐΓορε εΙΐΓέίίβηηε αα Μογεη Α§ε, 

Παρίσιοι 1921, σελ. 77. 



ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ 

Ώς προς τά ανέκδοτα έργα του Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου και 

εγκλείστου 1 άξιον ιδίας έρεΰνης είναι τό ΰπ’ αριθμόν 522 χειρόγραφον τής 

εθνικής ημών βιβλιοθήκης2, τό γραφέν κατά τον 16 αιώνα καί άποτελούμε- 

νον εκ φύλλων 424 (0,22χ0,16), ήριθμημένων υπό νεωτάτης χειρός άναμφι- 

βόλως μετά την στάχωσιν του χειρογράφου. Τό χειρόγραφον τοΰτο, έκτος τής 

δι’ αραβικών αριθμών κατά φύλλα νεωτάτης άριθμήσεως, φέρει καί άρχαιο- 

τέραν τοιαΰτην έν τή κάτω φα κατά όκτάδια3 ως ακολούθως· από του φύλ¬ 

λου 1-178 άριθμουνται δέκα οκτώ όκτάδια (α'-ιη'), από τοΰ φύλλου 193- 

309 δέκα τρία (α'- ιγ') καί από τοΰ 321-424 ενδεκα (α'-ια'). Ή τριπλή 

αΰτη άρίθμησις δΰναται νά έξηγηθή μετά πολλής τής πιθανότητος, εάν 

δεχθώ μεν δτι έν τφ ήμετέρφ κώδικι έσταχώθησαν τρία αυτοτελή χειρόγραφα 

άποτελοϋντα άρχικώς τρία ανεξάρτητα άπ3 άλλήλων τεύχη καί ένεκα τοΰτου 
φέροντα ιδίαν έν τή κάτω ώο: άρίθμησιν. 

Έν τω χειρογράφου τοΰτω έκτος άλλων έργων εΰρηνται καί δυο ανέκδοτα 

έργα τοΰ Νεοφύτου έγκλειστου, ή πεντηκοντακέφαλος βίβλος καί ή συνοπτική 
ερμηνεία τοΰ Άσματος τών ασμάτων. 

Τό πρώτον τών έργων τούτων, τό άποτελοΰμενον έκ πεντήκοντα κεφα¬ 

λαίων, καταλαμβάνει τά φύλλα 11«-90Ρ καί 377 α- 412 Ρ, έξ ών τά φύλλα 11«- 

90β περιλαμβάνουσι τά τεσσαράκοντα πρώτα κεφάλαια (α'-μ')4 τά δέ 377α- 

412 β τά υπόλοιπα δέκα (μα'-ν'). Ή ανωμαλία αΰτη προέρχεται άναμφιβόλως 

έξ απροσεξίας τοΰ σταχωτοΰ5. Τοΰ όλου έργου προηγείται πίναξ τών περιεχομέ¬ 

1 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Νεοφύτου εγκλείστου πρβλ. ιδία Ιωάννου X. 

Χατζή ιωάννου, Ιστορία καί έργα Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου καί εγκλείστου, 

(Έν Αλεξάνδρειά, 1914) ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. έτι Ι>. Ροίϊι, νϊσ 
εί ουντα^βε <ίε Νεορίιγίβ 1ε τεείαβ, (έν Εοΐιοδ ά’ΟπβηΙ έτος 2, σ. 257 - 268). 

Πρβλ. Ιωάννου Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής εθνικής 
βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, σ. 103. 

3 "Αξιόν σημειώσεως είναι ενταύθα οτι ενιαχού ή άρίθμησις τών όκταδίων είναι 
εσφαλμένη, άλλων τούτων περιεχόντων οκτώ φύλλα, καί άλλων περισσότερα ή καί ενίοτε 
όλιγώτερα. 

Έκ τών τεσσαράκοντα τούτων κεφαλαίων εΰρηνται νΰν έν τφ ήμετέρφ χειρογράφου 
τό α' β' καί μέρος τοΰ γ’ καί έπειτα από τοΰ ι' - μ' τών λοιπών έκπεσόντων. 

- "Αξιόν σημειώσεως είναι ένταΰθα ότι έν τή κάτω ωρ, τοΰ φύλλου 377 « σημειοΰ- 

ται οκτάδων η', έν δέ τή κάτω ώα τοΰ φύλλου 90β όκτάδιον ζ'. Καί έκ τούτου κατα- 
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νων καταλαμβάνουν τά φύλλα 8α-10β καί φέρων επιγραφήν «Προθεωρία, ήτοι 

πίναξ τοΰδε τοΰ λόγου. Ό μέν οΰν παρών λόγος τώ δρόμω μεν τάχα είς εκλαμ¬ 

βάνεται, έν διαφόροις δέ κεφαλαίοις κατακεκόσμηται, έν οίς καί προϋπάρχει τό 

έν ποίαις άνάγκαις αδελφοί χρήσιμοι έστωσαν». Έν τφ πίνακι τούτφ ανα¬ 

γράφονται αΐ έπιγραφαί τών πεντήκοντα κεφαλαίων ώς ακολούθως, 

α'. Έν ποίαις άνάγκαις αδελφοί χρήσιμοι έστω σαν. 

β'. Περί τοΰ ποιον αρα καλόν πάντων πρωτεύει τών καλών, 

γ'. Περί τοΰ διατί ό Θεός ποιήσας έν αρχή τον ουρανόν καί την γην 

οΰκ εΰθέοος άπήρτισεν, αλλά κατά μικρόν έν εξ ήμέραις τον τούτου κόσμον 

άπήρτισε. 

δ'. Περί τοΰ τί έστι τό κατ5 εικόνα καί καθ3 όμοίωσιν. 

ε'. Περί τοΰ πώς επιστείχιος τοΰ κόσμου καί τών χτισμάτων πάντων 

δ άνθρωπος μέτοχος. 

ς'. Περί τής πλάσεως τοΰ Άδάμ καί διατί μή από ΰλης άλλης στερεω- 

τέρας τινός, άλλα χοΰν άτυπον δ Θεός λαβών από γής έπλασε τούτον, 

ζ'. Περί τοΰ πόσον έστί κακόν ή παρακοή, 

η"Οτι παντός πάθους πρωτεύει τό κενόδοξον πάθος, 

θ'. "Οτι καλή εν άρεταΐς ή κατά Θεόν υπομονή. 

Π. Περί τοΰ ιί έστιν δ τώ θείω Παύλος δοθείς σκόλοψ έν τή σαρπί. 

ια'. Περί τής τοΰ δικαίου Τώβ θεοσεβείας καί διατί συνεχωρήθη πλη- 

γήναι καιρίως παρά τοΰ έχθροΰ καί περί τής τοΰτου υπομονής. 

ιβ'. Περί τοΰ πώς τφ θείω πόθω κρατηθέντες οί άγιοι τάς θλίψεις γεν- 

ναίως ύπέφερον, δ τε Τώβ καί ό μέγας Μωσής καί δ θειος προφήτης Δαβίδ 

καί ή καρδιωθεΐσα τψ πόθω έν τφ άσματι νύμφη καί πώς έξ όλης καρδίας 

διά την θείαν σοφίαν έδόθη ό Σολομών καί τί περί υπομονής καί διακονίας 

άμώμου δ θεσπέσιος Παύλος παρεγγυα, 

ιγ'. Περί μωσαϊκών μαρτυριών καί ψήφος ετών καί πώς έκ τών τοΰ 

Θεοΰ κτισμάτων προς θεογνωσίαν άνήχθησαν οί αρχαίοι. 

ιδ'. Περί τοΰ έν αρχή εποίησεν δ Θεός τον ουρανόν καί την γην καί 

εις τά έξης έπιτόμως. 

ιε'. Περί τοΰ όσοι κτηνώδη βίον διανύουσι, καθάπερ καί οί επί τοΰ 

Νώε κατακλυσθέντες, οΰκ άνθρωποι, άλλα κτήνη καί γή διεφθαρμένη λογί¬ 

ζονται τφ Θεφ. 

ις'. Υπόδειγμα τής άνθρωπίνης φύσεως από υίοΰ βασιλέως δορυαλώτου 

όφθέντος. 

ιζ'. Περί τοΰ έν ποίφ τις τρόπω προς κλαυθμόν καί δάκρυον κατανύγεται. 

φαίνεται ή όρθότης τής ανωτέρω γενομένης ύποθέσεως, τής έξ απροσεξίας δηλαδή τοΰ 
σταχωτοΰ εσφαλμένης σταχώσεως τών τριών τευχών, έξ ών άπετελέσθη τό ήμέτερον 
χειρόγραφολ'. 
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ιη . Οτι^εξ ών τις άποφθέγγεται η σιωπά εντεύθεν η θυμοΰται η κατα- 

νυγεται καί δτι εκ φιλήδονου καρδίας εμπαθή καί φιλήδονα λαλούμενα 
ρήματα επί πλείον ποιοΰντα του πάθους την έξαψιν. 

ιθλ Περί διαφόρων θεωριών καί λόγων και μνημών, εξ ών καί λιθώδης 
καρδια συν Θεφ προς κατάνυξιν έρχεται. 

κ· Περί μνήμης του θείου πάθους του Σωτήρος ημών. 
καλ Περί μνήμης μαρτύρων. 

κβ'. Περί του «τού Παραδείσου τό φυτόν». 

κγ Περί του πώς μελωδουσιν ή θρηνωδοΰσί τινες τής Ιδίας έκαστος 

μνημονεΰων ^ πατρίδας είτε τής νυν είτε τής πάλαι καί δτι πάθος κακόν 
ό φθόνος καί ή άναξαγόρευτος αμαρτία. 

κδ . Περί του Αδαμ και τί εισιν οι δερμάτινοι χιτώνες καί δτι ό Άδάμ 
καί αί ψυχαί τών δικαίων εν τώ Παραδείσφ εϊσίν. 

κε'. Περί του φθόνου του Κάϊν κατά του αΰτοΰ αδελφού καί τί τό πας 
ό άποκτείνας Κάϊν επτά εκδικούμενα παραλΰσει. 

κς . Περί του πώς αύΟαιρέτως δ Λάμεχ την του φόνου πεποίηκεν έξα- 
γόρευσιν. 

, Π®Ρ1 τοΰ εμπεσόντος είς τούς ληστάς καί τίς ο Σαμαρείτης καί τί 
το πανδοχεΐον καί τίς ό πανδοχεύς. 

^κη . ^Περί μετάνοιας καί εις τούς Νινευΐτας καί εις τον κατακλυσμόν 
καί δτι ούκ έχει δρον ή τού ανθρώπου ζωή. 

κθλ Εις τό ακούε ουρανέ καί ενωτίζου η γή καί δτι πλήθος θυσιών καί 

προσφορών καί θυμιαμάτων έκ κακουργοΰντων Θεός ού προσδέχεται, μάλλον 

δε καί βδελΰττεται. Θυμίαμά φησιν αυτών βδέλυγμά μοί έστι, δηλονότι «χρις 
αν μετανοήσωσι. 

λ ^ Εκ τού Λευϊτικού περί τών ακουόντων καί περί τών παρακουόντων 
τών θείων προσταγμάτων. 

λα'. Περί τού ευσεβέστατου βασιλέως ημών κυρού Μανουήλ τού 
Κομνηνού. 

λβ; ΠεΡι γενομένης άνομβρίας καί άφορίας καί δυσχερείας τού έτους, 

λγ'. Περί τής νέας Κυριακής, δτε εγένετο σκότος. 

λδ'. Περί τού τί σεσήμαγκεν εν τω έτει τώ ενεστώτι τού ήλιου καί αυθις 
δ σκοτασμός. 

λε'. Περί τού γή εάν αμάρτη μοι καί εις τό επειδή εκάλουν καί ούχ 
ΰπηκοΰσατε. 

/ τθν παραβολήν τού δεσπότου, τήν φάσκουσαν άνθρωπός τι§ 
εποίησε δεϊπνον μέγαν καί έκάλεσε πολλούς, 

λζ'. Περί ύπακοής αγίων προς Θεόν. 

λη'. "Οτι καί ή προς ανθρώπους ύπακοή θαυμαστή καί ωφέλιμος καί 
σώζειν καθ’ έαυτήν ικανή. 
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λθ'. Περί τού μαργονίου παραβολή καί αυτή περί ύπακοής ώφέλι- 
ι , 

μος πανυ. 

μ'. Περί τού δ έχων τάς έντολάς μου καί τηρών αύτάς καί τίνες οί Θεοί, 

έν οί; ϊσταται μέσος 6 Θεός διακρίνων αυτούς. 

μα'. Περί τού διατί απεσταλμένων εαυτόν λέγει ό Χριστός καί μηδέν 

ζ άφ’ εαυτού δυνάμενον ποιεϊ.ν. 

μβ'. Παροιμία προς τούς δοκούντας τιμάν μέν τον Πατέρα, ατιμάζον¬ 

τας δέ τον Υιόν άπιστοϋντάς αύτφ. 

μγ'. Περί τής τού βίου ματαιότητος καί έξ ών είπε περί τούτου ο 

Σολομών. 

μδ'. Περί θανάτου αιφνίδιου καί δτι άνθρωπος ώσεί χόρτος αί ήμέραι 

αυτού. 

με'. Περί ταφής καί έξ ών διά τού Ήσαΐου είπεν 0 Θεός. 

μς'. Περί άναστάσεως καί έξ ών είπε περί αυτής Ιεζεκιήλ καί Παύλος 

δ θειος. 

μζ'. Περί τής δευτέρας τού Χριστού παρουσίας καί έξ ών περί αυτής 

είπον οί προφήται-καί τό θειον Εύαγγέλιον. 

μη'. Περί τού έν ποίω τρόπο) καινωθήσεται ή γή προς τό δέξασθαι 

τού Κυρίου τήν έλευσιν. 

μιθ'. Περί κρίσεως καί είς τό δεύτε οί ευλογημένοι τού πατρός μου. 

ν'. Περί άμώμου νυμφίου καί τής έν τώ ,'4σΗ-ατι νύμφης και τών 
αγίων παρθένων καί διατί ό Χριστός λέγεται νυμφίος καί τί εστιν έσχατη 

σάλπιγξ καί περί τών αιωνίων αγαθών, μετά ταύτα δέ καί τό ^σΜ·α τ&ν 

ασμάτων. 

Τό έργον τούτο φέρει έν αρχή (φ. 11α) επιγραφήν «Νεοφύτου πρεσβυ- 

τέρου μοναχού καί εγκλείστου λόγος κατά πλάτος, ήτοι δΤ ηθικών καί γρα¬ 

φικών μαρτυριών είς μήκος έπεκτεινόμένος, προς τον ίδιον αδελφόν καί μονα¬ 

χόν Τωάννην» καί έν τέλει (φ. 412^) τά ακόλουθα: 

«'/ί πεντη κοντακέφαλος βίβλος εϊληφε τέλος. 

Καμοί, πάτερ, και πάσιν ή βίβλος ήδε 

χάριτι θεία εράσμιος τυγχάνει. 

Τό θειον Πνεύμα, πάτερ, εν σο'ι σκηνώσαν 

| ζωηρούς λόγους εξέβλυσε ναμάτων». 

& Παραθέτομεν κατωτέρω τό πρώτον κεφάλαιον, τό καταλ,αμβανον τά 

φύλλα 11α -12α, δπερ αποτελεί οίονεί τήν εισαγωγήν τού δλου έργου. 

«Αδελφοί έν άνάγκαις χρήσιμοι έστωσάν φησιν δ σοφος· τουτου γαρ 

χάριν γεννώνται. Ποίαις άρα λέγει άνάγκαις, δηλαδή πάσαις, είτε ψυχικαίς, 

είτε σωματικαίς, είτε έκουσίαις, είτε άκουσίαις; Πολύ δέ η μεταξύ τούτων 

διαφορά- πεφΰκασι γάρ άνάγκαι άνιαραί πάσαι τοίς άνθρώποις, ανωμαλίαι 

; 
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καί θλίψεις άκουσίως προσπίπτουσαι, αλλά καί πλείων ανάγκη εκούσιος 

πέφυκε τοΐς βουλομένοις κατ’ αλήθειαν σώζεσθαι. Άκου σαν τες γάρ δτι βια¬ 

στή εστιν ή βασιλεία των ουρανών καί βιασταί άρπάζουσιν αυτήν καί δστις 

ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού καί ακολουθεί οπίσω μου ούκ εστι μου 

άξιος καί δστις θέλει οπίσω μου έλθεϊν άπαρνησάσθω εαυτόν καί δσα απλώς 

περί τής ημών σωτηρίας ό δεσπότης προσέταξεν ενωτισθέντες, ανάγκην ε'σχον 

εκούσιον εις τό σωθήναι υπέρ πάσαν ανάγκην ακούσιον, τοΐς άνθρώποις έπερ- 

χομενην^εξάπινα. Τοιγαρούν καί σύ αυτός, κύριε αδελφέ, ου τη σαρκί μόνον 

απ?νώς, αλλά καί τφ πνευματι καί τφ σχήματι τοιαΰτην σε οιμαι εσχηκέναι 

ανάγκην προς τό σωθήναι αδελφικώς ημάς ετυράννησας καί τά υπέρ δύνα- 

μιν γράψαι σοι την ήμών αμάθειαν προς ταΰτα κεκίνηκας, ου λόγον απλώς 

μέτριον εκζητών, άλλα λόγον εις πλάτος καί μήκος πολύ εκτεινόμενον καί 

πάσαν μεν άρετήν διαλαμβάνοντα, πάσαν δέ κακίαν στηλιτεΰοντα καί πάσαν 

Γραφήν επιφέροντα εις μαρτυρίαν των λεγομένων άναμφισβήτητον. Άλλ’ 

εμοι γε, αδελφέ, έργου τοσοΰτου εφάψασθαι τολμηρόν επιφαίνεται. Διό καί 

έπειθον Ιμαυτόν μή επιχειρεΐν τά υπέρ δΰναμιν. Άλλ’ ίνα μή σύ μέν λυπη- 

θής, εγώ δέ παρακοής περιπέσω εγκλήματι, άρχομαι ήδη τά υπέρ δΰναμιν. 

Καί εί μέν δώη Κύριος χάριν καί δΰναμιν συντάξαι τον λόγον, κατά τό σοι 

έραστόν, χάρις τώ δεδωκότι πλουσίως τον λόγον κατά τήν πίστιν σου. Ημείς 

γάρ ήδη κινούμεν χεΐρα καί γλώτταν καί κάλαμον καί άνοίγομεν στόμα 

ζητοΰντες λόγον Θεού, πιστεΰοντες τό άνοιξόν σου τό στόμα καί πληρώσω 

αυτό. Σύ δέ, αδελφέ, ώς ρήματα Θεού καί ούκ εμά πρόσεχε ταΰτα. Ου γάρ 

τεχνάσματα ουδέ κενά εφευρήματα, ουδ’ ασαφή.... έροΰμεν πρός σε, άλλ’δσα 

αν ημίν κατά χάριν η χάρις πηγάσει τού Πνεύματος εις δόξαν αυτού καί 

ωφέλειαν σήν καί άλλων ίσως τινών, εκείνα πάντως καί φωτισθέντες συγ- 

γράψομεν. Καί Ιδού τήν άναρχον φύσιν εξαιτούμενοι εις βοήθειαν αρχόμεθα 
ήδη τού λέγειν καί γράφειν». 

Παραθέτομεν επίσης κατωτέρω τό τέλος τού πεντηκοστού κεφαλαίου, 

τό καταλαμβάνον τό φύλλον 412“ καί αποτελούν οίονεί τον επίλογον τού 
δλου έργου. 

ίΈγώ δέ, κύριε αδελφέ, χάριτι καί συνεργεία Θεού κατά τό εμοί εγχω- 

ρούν επλήρωσά σου τήν κέλευσιν. Καί εϊ μέν εράσμιόν σοι τό σύγγραμμα 

τόδε άναφανή, δός δόξαν Θεω, παρ’ οΰ πάσα γνώσις καί δόσις αγαθή καί 

παν δώρημα τέλειον καταπέμπεται. Εΐ δ’ αύ πάλιν τής σής εφέσεως ίσω-, 

θήναι^ό λόγος ούκ ϊσχυσεν, αλλά φανή μάλλον τού δέοντος Ιλάττων, ως 

άμαθεί συγγνώμην δούναι οφείλεις τφ γράψαντι. Γένοιτο δέ ή μάς έργφ καί 

λόγω διδαχθήναι τά έν τή βίβλω τήδε πάντα επιμελώς σύν τφ άφθάρτφ καί 

αθανατφ νυμφίφ,^ σύν ταίς φρονίμοις εκείναις πρός τον νυμφώνα εκείνον 

συνεπελθείν παρθένοις καί τών ρηθεισων παστάδων καί τών λοιπών αγαθών 

καταξιωθήναι καί τής αυτού βασιλείας χάριτι καί φιλανθρωπία τού προα- 
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νάρχου όντως καί αθανάτου ΓΙατρός καί τού Υιού καί τού αγίου Πνεύματος, 

φ τριαδικώς πάσα κτίσις προσκυνεί καί δοξάζει πάντοτε νύν καί αεί καί εις 

τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν». 

Παραθέτομεν τέλος τά έν τφ λα' κεφαλαίφ άναφερόμενα εις τον αύτο- 

κράτορα Μανουήλ τον Κομνηνόν ώς άξια ιδίας προσοχής. 

«Καί τά βάρβαρα έθνη θαμά καθ’ ήμών καθοπλίζονται καί έν πολέ- 

μοις ήττώμεθα καί άντισχείν ού δυνάμεθα. Διό καί ώς χόρτον καί ώς λάχανα 

τούς ήμετέρους οί βάρβαροι έν Χολεστρίφ καλούμένφ τόπθ3 πλησίον χωρίου 

τού Δικοόμ ου μεταξύ Λευκωσίας καί Κυρηνείας προ ολίγων χρόνων έλεεινώς 

καί άθλίως οΐμοι κατέκοψαν καί τής χοόρας τον ηγεμόνα καί αρχιερέα τινά 

αιχμαλώτους λαβόντες καί πλείστους ετέρους καί τά σκύλα τής χώρας μετά 

πάσης αδείας συστρέψαντες πρός τήν χώραν τήν εαυτών ευθέως ύπέστρεψαν 

έδόμενοι τούς καρπούς ήμών καί τά βρώματα καί τήν γήν καί τήν χώραν 

ημών, ώς προείρηται, εγκατέλειψαν έρημον. Ού μήν δέ, αλλά καί ό εύσέβα- 

στος ήμών βασιλεύς, τον θεοστεφή λέγω κύριν Μανουήλ τον Κομνηνόν, έν 

τοιςδε τοις χρόνο ις τήν χώραν τού Ίκονίου καταλαβών καί τή Τουρκία 

παραβαλών δακρύων όντως άξιον έκεΐσε τούτφ συνήντησεν άφνο) γάρ Μου¬ 

σουλμάνων νέφος αύτω έπιπεσόν άπειρότατον εξάπινα τούς μεγιστάνας αυτού 

καί πλήθος στρατιωτών καί ετέρων πολλών καί μεγιστάνων τέκνα πεποθη- 

μένα, 03 θείας δίκης, ώ θείας ανοχής, άρδην άπέκτειναν. "Οση δέ τότε συνήν- 

τησε θλΐψις έκεϊσε, δση στενοχώρια, δση ζημία καί οσος κλαυθμός ού τού 

παρόντος έστί καιρού διά γραφής άπαντα εκείνα κατά μέρος εκτραγφδήσαι, 

καθότι καί δ λόγος παριών κατά πάροδον πρός τά τοιάδε κατήντησε καί 

πλεΐστα λοιπόν περί τούτου εΐπειν ούκ ανέχεται, αλλά πάντα τά έκείσε τότε 

συμβάντα καταλιμπάνει έκών καί μόνον περί τού βασιλέως βραχέα τινά δια- 

λαβείν καί διαβήναι συντόμως πρός τήν νύσσαν αυτού καί τήν ιδίαν πορείαν 

τρέχειν άνεμποδίστο3ς επείγεται. Τότε ούν ό βασιλεύς τήν μεγάλην εκείνην 

συμφοράν καί ζημίαν καί τήν πληγήν τού λαού θεασάμενος έν αμηχανία ήν 

ο,τι πολλή, όμως μή ύποφέρων τον λαόν τον Ιαυτού καθοράν κινδυνεύοντα 

καί μηδέν τή απορία διαπορηθείς τών προσβα?ώντων δεινών, μηδέ άπελπί- 

σας τής αύτοΰ σωτηρίας, άλλα πρός Θεόν όντως καί βασιλέα τήν πάσαν αυτού 

άπαιωρήσας ελπίδα μέσον τών πολεμίων ώς λέων πεποιθώς ούτος έχιόρησεν. 

Είδεν ούν άνοοθεν δ τών ούρανών βασιλεύς τον έπί γής βασιλέα, είδε τήν 

τολμάν, τήν μετά πίστεως καί έλπίδος χρηστής, καί άπεδέξατο. Είδε μέσον 

βαρβαρικού πλήθους τον αύτοκράτορα, εΐδεν υπό πλήθους θηρίων ώς λύκων 

καί λεόντων καί ορεινών παρδαλίων καί ταύρων πιόνων τούτον περικυκλού- 

μενον. Είδεν ό τά πάντα είδώς προ γενέσειυς αυτών ότι, εί κινδυνεύσει δ 

βασιλεύς έν τή ένεστώση μάχη, συγκινδυνεύσει αύτφ'άπασα ή 'Ρωμανία καί 

πανταχού τών χριστιανών τά συστήματα. Είδεν αύτόν εκ πλήθους πολεμίων 

μόνον πολιορκούμενον καί είδεν ότι διαδράσαι τούτον έκ μέσου τοσούτων 
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ή πάλιν κατατροπώσασθαι μόνος πλήθος τοσούτον κατ’ άνθρωπίνην ακολου¬ 

θίαν άμήχανον. Διό και άνωθεν τούτφ προέτεινε χεΐρα. Έστειλεν αυτφ βοή¬ 

θειαν εξ αγίου. Έδωκεν αυιφ ρώμην ισχύος. Διεφΰλαξεν «θεόν από 

ένεδρευόντων καί αγώνα ισχυρόν εβράβευσεν αυτφ. Όμμαη ίλέφ τον επί 

γης βασιλέα έπεϊδεν ό ουράνιος καί κραταιώς ό κραταιός έν πολέμοις εκρά- 

τυνεν αύτοΰ τον βραχίονα. Ύψωσεν αυτού την δεξιάν ή παναλκής δεξιά, ΐνα 

τους έπανισταμένους καί πολιορκουντας αυτόν σθένει θείφ καί κέρατι κερα¬ 

τίση καί καταβάλη καί εξουθένωση αυτούς καί εΐθ’ ούτως εκδώση καί άπε- 

δράση έκ μέσου πλήθους βαρβαρικού τόσου των πολεμίων. "Οπερ καί γέγονε. 

Έδίδαξε γάρ αυτού ό Θεός κατά τον θειον Δαβίδ χεϊρας εις πόλεμον καί 

υπερασπισμόν σωτηρίας τουτφ έβράβευσε καί ή δεξιά αυτού τού βασιλέως 

αντελάβετο καί έθετο ώς τόξον χαλκούν τούς βραχίονας καί ασθενείς τούς 

αντίπαλους απεδειξε καί ισχυρώς και γενναίος μεταξύ των τουρκικών παρα¬ 

τάξεων συνεστρέφετο. Καί ήν τότε θεάσασθαι έκεΐσε θέαμα ξένον ώς αληθώς 

καί παράδοξον μέσον έσμού βαρβαρικού τηλικούτου άνθρωπον ένα θεοστεφή 

προσπαλαίοντα καί τοσαύτην πολυχειρίαν δύο καί μόναι συν Θεώ χειρες 

άντιταττόμεναι μηδέν έσχηκυΐαι βοήθειαν άνθρωπίνην τό σΰνολον, αλλά μόνο 

μονομαχούσαι σθένει Θεού καί μόνφ νευροΰμεναι. Καί ήν εκεί τότε, ήν εκεί 

έν τφ πολέμφ έκείνφ αυτόν καθοράν ώς άλλον Σαμψών, ώς άλλον Γεδεών, ώς 

άλλον Γολιάθ καί ώς άλλον Δαβίδ πανταχόθεν μεν πολιορκουμενον, πάντας 

δέ τούς πολιορκοΰντας κατά κράτος κατατροποΰμενον. Εντεύθεν οΰν οί νου¬ 

νεχείς μνημονεύσατε κατά ποιον τρόπον διώξεται εις χιλίους καί δύο μετα¬ 

κινήσου σι μυριάδας καί πώς πάλιν πέντε μέν διώξονται εκατόν, εκατόν δέ 
διώξονται μυριάδας καί δώμεν δόξαν τώ Θεφ» λ 

Τό δεύτερον έργον τού Νεοφύτου, τό περιεχόμενον εν τφ ήμετέρφ 

κώδικι, ή συνοπτική ερμηνεία του άσματος τών ασμάτων, ήτις αποτελεί 

ίδιον έργον, διάφορον τού εν τφ πεντηκοστά) κεφαλαία) τού προηγουμένου 

έργου περιεχομένου, καταλαμβάνει τά φύλλα 412 Ρ- 424Ρ καί διαιρείται εις 

τρία μέρη, τον πρόλογον (φ. 412Ρ - 414 β), τό κείμενον τού "Δώματος τών 

ασμάτων(φ. 414 Ρ - 421 α ) καί την συνοπτικήν ερμηνείαν,(φ. 421Ρ - 424 Ρ), ήτις 

δυστυχώς μένει κολοβή 1 2 * * έκπεσόντων φύλλων τινών εν τελεί τού χειρογράφου. 

Παραθετομεν κατωτέρω τον προλογον εις το ’^,σμα τώ\' ασμάτων άντι- 

γράψαντες αυτόν έκ τού ήμετέρου χειρογράφου. 

1 Φ. 75α-77Ρ. 

2 Ή έν τφ ήμετέρφ χειρογράφφ ερμηνεία φθάνει μέχρι τού «Άδελφιδός μοί φημι 
λευκός καί πυρρός δηλοΰσα αύτοϋ καί τό θειον καί τό ανθρώπινον. Λευκός μέν ώς 
καθαρός καί ρύπου αμαρτίας παντός ανεπίδεκτος, πυρρός δέ δτι πυρ καταναλίσκον καί 
πυρπολούν αμαρτίας πέφυκεν ή θεότης αύτοΰ. Κεφαλή αύτοϋ ώς πάντων κεφαλή χρύσεα 
ώς κεφάζ καί υπέρτιμος καί πανακήρατος καί πάντα αύτοϋ έξειποΰσα σαφώς τά γνω¬ 
ρίσματα» (κεφ. 5 οτίχ. 11). 
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Νεοφύτου πρεσβυτέραν μονάχου καί έγκλειστου πρόλογος 

εις τό άσμα τών ασμάτων. 

ΙΊάτερ ενλόγησον. 

Τά έν τώ ασματι τών ασμάτων φαινόμενα ασύντακτα τε καί ανακόλουθα 

τού σοφού Σολομώντος έγωγε ούκ άν εϊποιμι είναι, έπεί καί άλλα τούτου 

τινά συγγράμματα βλέπομεν τοιούτόν τι μηδέν πάσχοντα, δσα δηλαδή έχου- 

σιν ούτως, καθώς έκεΐνος συνέταξεν. Έπεί δέ πολλά τών αυτού συγγραμμά¬ 

των άφείλοντό τινες τών αρχαίων, δηλονότι καί ό ειρμός έξεκόπη τού τοιού- 

του συγγράμματος, αφού άφηρέθη τι μερικόν καί γάρ φησιν δτι πλεΐστσ. τών 

αυτού παροιμιών αφελών Έζεκίας ό βασιλεύς ήθέτηκεν εύσεβώς, δηλαδή δσα 

βαθέα τών παρ’ αυτού λεγομένων καί απόκρυφα καί δυσνόητα καί κατα- 

βλάπτειν τινάς μέλλοντα. Κατά τον αυτόν δή τρόπον, οΐμαι, καί τό ασμα 

τών ασμάτων έν τισι τών αυτού λέξεων φέρει άναρμοστίας, άςτινας δει κατά 

τρεις τρόπους ύπολαμβάνειν. Καί πρώτον μέν καθ’ δν είρηται τρόπον, δεύ¬ 

τερον δέ δτι έκ τής έβραΐδος γλώττης προς τήν Ελλάδα μεταποιούμενος 

λόγος ού μικράν φέρει τήν διαφοράν, καθώς μαρτυρούσι καί οι ταύτην τήν 

γλώσσαν έξησκημένοι. Τούτο γάρ μαρτυρών καί δ Ιησούς τού Σειράχ άπε- 

φήνατο ούτως, δτι δταν μετενεχθή είς ετέραν γλώσσαν τά έβραϊστί λεχθέντα 

τε καί γραφέντα βιβλία ού μικράν έξουσι τήν διαφοράν τά έν αύτοΐς λεγό¬ 

μενοι. Τό δέ τρίτον τοις πάσιν άριδηλότατον πέφυκεν δτι έκ τών κατά καιρόν 

καί καιρόν αντιγραφών συνεχύθη καί παρεσφάλη ού μετρίως ό λόγος καί ή 

έννοια τού άσματος. Διό ουδέ βουλόμεθα κατά λέξιν χωρήσαι προς τήν 

αύτοΰ ερμηνείαν, τό μέν δτι ήρμηνεύθη παρ5 ών δή καί ήρμηνεύθη, τό δέ 

δτι ό μέλλων κατατολμάν προς τήν αυτού έρμηνείαν χρήζει καί Σολομων- 

τείου νού έν αλήθεια, δπως τά έν τφ βάθει τού άσματος διαγνούς άναπτύξη 

ραδίως τών κεκρυμμένων τήν δύναμιν. "Ομως διαγράψωμεν τέως πρώτον 

ακολούθως τό κείμενον καί τά έν αυτφ σφαλθέντα καί συγχυθέντα κατά τό 

ήμιν εγχωρούν σύν Θεφ δρθώσαντες καί διακρίναντες ώστε ύποδειξαι ακρι¬ 

βώς ποια μέν τής άμεμπτου νύμφης, ποια δέ τού ανόμου νυμφίου πεφύκασι 

ρήματα. Τότε ΐσως, εί χορηγεί γνώσιν καί λόγον ή τού θείου Πνεύματος 

χάρις, καί συνοπτικής τίνος ερμηνείας κατατολμήσομεν, συνοπτικής δτι ού 

χρή κατά λεπτόν τάς έν αύτώ λέξεις διαξαίνειν καί εξερευνάν, διότι έροηικήν 

» τό ασμα τήν άπασαν ποιείται διάλεξιν. Εί γάρ καί ποιηματικά τά έν αύτώ 

νοήματα, άλλ όμως αισθητά τά έν αύτώ αποφθέγματα καί δσα απλώς ό εμπα¬ 

θής καί αισθητός έ'ροχ έχει τά επιτηδεύματα, τοσαύτα καί πλείονα ηύδόκη- 

σεν ή τού Πνεύματος χάρις διά τού άσματος τούδε καί τον θειον έρωτα 

έ'χειν τούς τρόπους. Καί έλαβε πρόσιοπα δύο, έραστοΰ καί ερωμένης, ήτοι 

νυμφίου καί νύμφης, καί δσα μεταξύ τούτων έπιτηδεύματά τε καί ρήματα 
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διαπράτχονται, ΐνα εντεύθεν μνησθώμεν ημείς δσον έκέκτηντο έρωτα «ί 
ψυχαί των αγίων προς τον Θεόν και ό Θεός προς αυτός. Ό μεν γάρ τοΰ 
ϊδίου υιοί οΰκ έφείσατο, άλλ5 υπέρ αυτών έ'δωκε τούτον εις θάνατον, αι δέ 
εως έσχατης τοΰ σώματος αναπνοής τον λόγον τής πίστεως εναντίον βασι¬ 

λέων καί τυράννων όμολογεΐν οΰκ έπαΰσαντο. Οΰτω γάρ πάσα δικαία ψυχή 
καρδιωθεϊσα τφ έ'ρωτι τοΰ νυμφίου Χριστοί τον ά’σχετον πόθον φέρειν οΰ 
δΰναται, άλλα κράζει καί ανακράζει έν φωναΐς άλαλήτοις τά τοΰ άσματος 
ρήματα καί έτερα πλεΐστα αυτών παραπλήσια καί προαιρείται υπέρ τούτου, 

εϊ δυνατόν, μυρίους ύπομεΐναι θανάτους, οίος ήν Παΰλος ό θειος καί πας ό 
των αγίων κατάλογος, οΐ καί ποικίλας καί πολυτρόπους ύποστάντες εκουσίους 
βασάνους καί ακουσίους τεθνήκασιν έν τή αγάπη τοΰ νυμφίου Χριστοί, καί 
αληθινοί Θεοί καί Σωτήρος ημών ’Ιησοΰ Χριστοί, φ ή δόξα καί τό κράτος 
νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων αμήν». 

Μετά τον ανωτέρω πρόλογον έ'πεται τό κείμενον τοΰ άσματος τών 
Ασμάτων υπό την επιγραφήν «Τό άσμα τών ασμάτων τοΰ σοφοί Σολομών- 

τος» καί τήν έν τέλει σημείωσιν «Τέλος δλου τοΰ ’^σματος». 

"Αξιόν σημειώσεως είναι ενταύθα δτι παρά τά λεγάμενα υπό τοΰ Νεο¬ 

φύτου έν τώ προλόγφ τό κείμενον τοΰ "άσματος *ών ασμάτων εν τώ ήμε- 

τέρφ χειρογράφφ είναι τό αυτό προς τό έκδεδομένον κείμενον μετ’ ελάχιστων 
παραλλαγών, ών αί πλεΐσται προέρχονται, ώς νομίζω, έκ τής αβλεψίας τοΰ 
άντιγραφέως μή άλλοιοΰσαι τό νόημα. Τουναντίον, συμφώνως προς τά γρα¬ 

φόμενα έν τώ προ?νόγω υπό τοΰ Νεοφύτου «ώστε ύποδεϊξαι ακριβώς ποια 
μέν τής αμέμπτου νύμφης, ποια δέ τοΰ άμώμου νυμφίου πεφύκασι ρήματα» 

έχουσι διά αναγραφής έν τή ωα τοΰ κειμένου τών λέξεων «ό νυμφίος», 

«ή νύμφη», ώς καί τών «έρώτησις» «άπόκρισις» διακριθή κατά τήν γνώμην 
τοΰ Νεοφύτου τά έκ τοΰ κειμένου άνήκοντα τώ νυμφίω καί τή νύμφη. 

Μετά τό τέλος τοΰ κειμένου τοΰ “'^,σματος τών ασμάτων έπεται ή ερμη¬ 

νεία αυτοί υπό τήν επιγραφήν «’Λρχή συν Θεω συνοπτικής ερμηνείας παρ’ 

εγκλείστου, πρεσδυτέρου, μονάχον Νεοφύτου», ής παραθέτω κατωτέρω τήν 
αρχήν. 

«Προϋποσχόμεθα έν τφ προλόγφ τοΰ ’^σματος μετά τό γράψαι τό κεί¬ 

μενον καί ερμηνείας συνοπτικής κατατολμήσαι κατά τό ήμϊν έγχωροΰν καί 
ώς ή τοΰ αληθινού νυμφίου χάρις χορηγήσει ήμΐν γνώσιν καί λόγον καί τήν 
ύπόσχεσιν τούτην έργφ έκπληρώσαι δίκαιον φήθημεν. "Επειδή γάρ έ'μελλεν 
ο νυμφίος Χριστός έπ’ εσχάτων τών χρόνων έλθεΐν προς τήν νύμφην αυτοί 
εκκλησίαν προλαβόν τό Πνεύμα τό άγιον διά Σολομώντος προεΐπε τον 
πόθον ήθροισε γάρ τούς προπάτορας, τούς δικαίους, τούς προφήτας, τούς 
αποστόλους, τούς μάρτυρας, τούς οσίους, τούς διδασκάλους καί άπαξαπλώς 
άπαντα τών αγίων τον ορμαθόν εις πρόσωπον έν καί έκκλησίαν μίαν καί 
έκάλεσε νύμφην, ΐνα τον άσχετον αυτής πόθον ώς νύμφης νυμφίω, υπέρ ής 
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καί άπέθανεν, απόδειξη τρανώς εγκωμιάζων αύιής τήν κυλυμβήθραν κοιλίας, 

έξ ής καί αναγεννώ μέθα άπαντες γέννησιν άσαρκον, τούς οφθαλμούς αυτής, 

δηλαδή τούς προφήτας διά τό βλέπειν καί λέγειν άρχαΐα, καί ένεστώτα καί 
μέλλοντα, τούς μαστούς αυτής, τάς δύο διαθήκας, τήν τε παλαιάν καί τήν 
νέαν, έξ ών καί θηλάζομεν γαλαθηνά καί σωτήρια νάματα καί πάντα απλώς 
αυτής ούτως άξίως εγκωμιάζει τά νυμφικά καί άμώμητα μέλη, ώς μηδέν 
εχουσαν τό σαρκικόν ή δυσάρεστον ή ανάξιον τοΰ τριποθήτου νυμφίου αυτής, 

άλλα πάντα πανευειδή καί ώραια καί αγνά καί πανάγια καί άξια παναληθώς 
τοΰ παναγίου νυμφίου τών παναγίων ψυχών, ών ήριθμήσαμεν ανωτέρω 
τάγματα αγίων, ών καί τό άθροισμα καί τον ένθεον ζήλον παραδηλών έκά¬ 

λεσε νύμφην. Καί ινα μή τις τών κακοφρόνων ή φιλήδονων σαρκικόν τι ή 
έμπαθές ύπολάβη τών λεγομένων, λύει τήν υπόνοιαν καί ου νύμφην απλώς 
μόνον, άλλα καί αδελφήν αυτήν συχνάκις άποκαλεΐ καί αυτή πάλιν αυτόν 
ωσαύτως νυμφίον καί άδελφιδόν». 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗι ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1 

151. 

Χάρτ. 0,22X0,145- ΙΓ' αίώνος φ. 116. 

Κωνσταντίνου Μανασσή Χρονικόν. 

Έν φΰλλφ 105 Ρ «έτελεαόθη ή παρούσα βίβλος του Μανασσή διά χειρός 

εμού Θεοδώρου του Πακουριανοΰ μηνί Ίουλίφ 15 έτει 6827 ίνδ. β'». 

Έν φΰλλφ 106 έχει στίχους τοϋ αυτού εις την Δέσποιναν. 

«’Άγε ψυχής βασίλισσα μεγαλοπρεπέστατη». 

Έν τή ώ$ τοΰ 59Ρ φύλλου υπάρχει ή έξης σημείωσις: «Ίστέον ότι επί 

τής βασιλείας Ηρακλείου ήν ό Σέργιος Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης, 

δς διά τά τής μητροπαρθένου γενόμενα νικητήρια έπεξεφώνησε τό «τώ ύπερ- 

μάχφ στρατηγω» καί καθ’ εξής τούς 24 οίκους τής Ακαθίστου». 

152. 

Χάρτ. 0,233X0,155 ΙΗ' αίώνος φ. 296. 

Κώδιξ Σνμμικτος. 

Περιέχονται: 

1) {φ. 1). Λουκιανού περί διαβολής. 

2) (φ. 19). Δημοσθένους Όλυνθιακός πρώτος. 

3) (φ. 27). Πλουτάρχου περί αδολεσχίας. 

4) (φ. 66). Μ. Βασιλείου όπως άν έκ των Ελληνικών- 

5) (φ. 92). Πλουτάρχου, Πώς άντις από εχθρών ωφελοΐτο αψμζ'όκτ. κβ' 

6) (φ. 109). Μ. Βασιλείου εξ όμιλίαι οτι ούκ εστιν αίτιος τών κακών 

ό Θεός. 

7) (φ. 137). Βασιλείου τού Μ. έπιστολαί. 

8) (φ. 180). Βασιλείου τού Μ. λόγος περί τού μή προσηλούσθαι τοις 

βιωτικυΐς καί περί τού γενομένου εμπρησμού έξωθεν τής εκκλησίας. 

9) (φ. 211). Τοΰ αυτού Βασιλείου τού Μ. ομιλία ιδ' κατά μεθυόντων. 

1 Βλ. τής παρουσης Έπετηρίδος τόμ. ΙΒ' σ. 316. 

Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. όΐ 

10) (φ. 236). Τού αυτού περί τής έν παρθενία αληθούς άδιαφθορίας 

προς Λητόΐον επίσκοπον. 

Έν φΰλλω 91 μετά τό τέλος τού λόγου υπάρχει υπογραφή «Μιχάλης 

δήλιος». 

Τά πάντα μετά έξηγήσεως άνωθεν τού κειμένου. 

153. 

Χάρτ. 0,21X0,165 ΙΖ' αίώνος φ. 133. 

Δαμασκηνοί) επισκόπου περί ζφων. 

Εις τό έν αρχή φΰλλον υπάρχει ή εξής σημείωσις- «1672 έν μηνί Αύγ. 6. 

έκάηκε τό μοναστήριον Παναγία και τό άνεκένισε ό Παναγιοτάκης» καί 

κατωτέρω : «Φιλάρετος ιερομόναχος έγραψα με τό οϊδιοχίρο μου διά τό βιβλίο 

τούτο καί παρακαλον τήν παναγία νά φυλάγη τούς χρηστιανούς Παν ιερότατοι 

καί θεοπρώβλητε δέσποτα κύριε κύρ γεράσιμε αγαπητέ τής ημών μετριότητος», 

Έν τώ αύτφ φΰλλφ, έν αρχή «ή Άντώνης ελάχιστος δούλος τον τρόπον 

απλούς όρμώμενος έκ χώρας μουντανίων έκ γένους πάνυ χρησίμου έγραψε 

ήδεια χειρί.» 

Έρώτησις τί έστίν άνθρωπος; άπόκρισις: άνθρωπος έστίν ζώον λογικόν 

θνυτόν νού καί έπιστήμης δεκτικόν. 

Έν τώ αύτφ Π φΰλλφ υπάρχει έπίγραμμα ήρφελεγεΐον προς τον 

ένδοξότατον κύρ Μιχαήλ τον Καντακουζηνόν έκ 10 στίχων. 

Έν τώ δευτέρφ φΰλλφ επιστολή άρχομένη ώς εξής- «ή- ό έν επισκόποις 

ελάχιστος Δαμασκηνός τφ εύγενεστάτφ καί ένδοξοτάτφ έν άρχουσι κύρ 

Μιχαήλφ τφ Καντακουζηνώ καί μεγάλφ Δομεστίκφ εύ πράττειν. Συνήθειαν 

έχουσι οί άνθρωποι δταν θέλουν νά ΐδωσι...». 

Έν τώ 5^ φΰλλφ «Πίναξ τών περιεχομένων έν τή βίβλφ» καί έν τέλει 

«Γερμανός ιερομόναχος». 

154. 

Χάρτ. 0,21X0,14 ΙΗ' αίώνος φ. 115. 

Πρόθεσις. 

Άντεγράφη κατά τό έτος αψμζ' έπί τοΰ έκ Νάξου ηγουμένου Γρηγο- 

ρίου υπό τού ίερομονάχου Χρυσάνθου έξ άρχαιοτέρας προθέσετος τής Μονής 

τού Προδρόμου έν Σωζοπόλει, είτα τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

Έν φΰλλφ 37: «Επειδή κατά τήν έκ/κήν ακριβήν διατΰπωσιν, ήν ή τού 

Χριστού αγία καθολική καί άποστολική παρέλαβε εκκλησία, χρή ήμΐν έπακο- 

λουθεΐν διά τών θείο^ν καί πατριαρχικών παραδόσεων, καί τούτο ώς ωφέλιμα, 

καί τή έκκλησία κανονικόν διατΰπωμα, οπιος τά τών κτητόρων μακαριστά 
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ονόματα ως μνήμης αξία, ού μόνον έν ταις ιεραϊς μνημονευεσθαι τελεταΐς, 

άλλα κ* έν τοΰτφ τφ κανόνι ακριβώς διαφυλάττεσθαι, μέχρις ου ο ήλιος επί τής 

γης έφορά. Είτα και των μετά ταύτα άξιωθησομένων τή ιερά και -θεία προθέσει 

κοινωνούς γενέσθαι, άρχηποιμάντορας καί ίεροθυτας, μοναστάς καί μιγάδας 

άνδρας τε καί γυναίκας καί παν γένος και ηλικία πιστών, οσαι έν ταυτη τή 

ίερα μονή τής Παντανάσσης έν τή νήσφ Χάλκη τή προθέσει έγράφησαν, και 

μετά ταΰτα γραφήσονται. 
«Τον δε βουληθέντα τολμηρόν ή άθετήσαι, ή ψύλλον εξ αυτού του τόμου 

άψεϊλαι ή διαφθεΐραι ονομα ή έπιγράψαι άνευ θελήματος τοΰ Ηγουμένου, 

ή άλλο τι άτοπον διαπράξαι άφορισμώ βαρυτατφ καθυποβάλλομεν καί ανα- 

θέματι τφ υπό θεού αίωνίφ». 

Έν φΰλλφ 5^ : «Μεταγέγραπται ή παρούσα πρόθεσις επί ηγουμένου 

άρίστου κύρ Γρηγορίου τοΰ έκ Παροναξίας, δια χειρός ελάχιστου έν ιερομο- 

νάχοις Χρύσανθού- ερρωσθε οί άναγινώσκοντες, κάμού μέμνησθε, καί ει τι 

σφαλερόν έγγέγραπται, σΰγγνωτε- ανθρώπινον γαρ πάθος τό αμαρτανειν 

-{- έτει αψμζ' Αύγουστου». 
Έν φΰλλφ 6: Των Πατριάρχων Γαβριήλ, Παρθενίου, Διονυσίου, Γαβριήλ, 

Θεοφάνους, Διονυσίου, Καλλινίκου, Μαξίμου, Ιερεμιου, Ματθαίου, Μητρο- 

φάνους, Τερεμίου, Ραφαήλ, Αθανασίου, Ιακώβου, Γενναδίου, Νεοφύτου, 

Θεοφάνους, Παρθενίου, Θεοφάνους καί Παϊσίου. 

Είτα των Αρχιερέων καί εφεξής ιερομόναχων, ίεροδιακόνων, μοναχών 

καί λοιπών. 

Έν φΰλλφ 23: τών αύθεντών. 

Έν φΰλλφ 24: τών ευσεβών βασιλέων καί κτητόρων Θεοδώρου, Θεοδο¬ 

σίου, Γεωργίου, Ειρήνης, Ίωάννου, Ζαφΰρας, Ίωάννον τον αοιδίμου γενομένον 

ευοεβονς βασιλέως καί κτήτορος τον Παλαιολόγον και τών γονέων αντου. 

Είτα τών βασιλέων τής Μοσχοβίας καί έφεξής διαφόρων ονομάτων έν 

Κων/πόλει, Χάλκη περιχώροις καί αλλαχού. 

Εις τό δεΰτερον έν αρχή άγραφον φΰλλον, «Κύριλλος ίεροδιάκονος». 

Χειρόγραφον άξιον μελέτης. 

155. 

Χάρτ, 0,21X0,16. ΙΖ' αΐώνος φ. 177. 

Πρόχειρον Μονής τον Προδρόμου. 

ΓΙεριέχονται καταγραφαί χωρών, πόλεων καί χωρίων μετά τών ονομάτων 

τών έν αύτοις κατοικοΰντων ορθοδόξων χριστιανών. 

Κατάοτιχον 

Ένδον τής πρώτης πινακίδος είναι δΓ έρυθράς μελάνης γεγραμμένον 

τό εξής σημείωμα. 

Κατάλογος τών χειρογράφων της έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. ■'·> 

«ΑΧΤ' (=1606) έγένετο τό κατάστιχον τούτο μηνί νοεμβρίφ 

έτελειώθη». 

Έν τφ έσχάτω φΰλλφ έτερον σημείωμα. 

« έγένετο καί τό κατάστιχον τούτο τής Άσπρης θαλάσσης: διά χειρός 

τού ευτελούς Πορφυρίου ίερομονάχου τάχα καί τυπικάρης ών τής σεβάσμιας 

καί βασιλικής μονής ταΰτης τού τιμίου Προδρόμου, ζριδ'». 

Εις τό κατάστιχον έν τή καταγραφή τών χωρίων ό Μάλτεπες λέγεται 

Αύργιά (Βρΰας). , „ 
Τό κατάστιχον τούτο έχρησίμευσε εις τούς πατέρας τής Μονής, οσοι^μετα 

αγίων λειψάνων περιήρχοντο χώρας καί χωρία μέχρι Κρήτης καί Μωρία και 

Ρόδου καί Μακεδονίας καί Ηπείρου, ϊνα καταγράφωσι τά δνόματα εκείνων, 

δσοι προσέφερον εις αυτούς χρηματικήν τινα βοήθειαν διά μνημόσυνον αυτών. 

Έκ τού κατάστιχου τοΰτου διευκρινίζονται αί δνομασίαι τών διαφόρων 

ένοριών τής Πόλεως καί τού Καταστένου κατά τάς άρχάς τού ΙΖ' αίώνος. 

Τό Βουγιούκ δερέ λέγεται Μπεϊκτερέ- τό Κουσκουτζούκ Χρυσοκέραμος ταύτο 

Πουρλιανές- τά Τούζλα Άηδιάτη Ά(γκη)διάτη. Μετά τό Άρετζίον άναφέρεται 

χωρίον Άνηδιάτου καί Φιλοκρήνη. Μαχαλάδες: τού Γαλατά, Χρυσοπηγή, 

Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος εις τά Αρμένικα, Κυρά Ελεούσα, "Αγιος 

Γεώργιος εις τής καλογραίας την πόρτα, Καστελιώτισσα εις τό πίτ παζάρ, 

τά Ψαροπουλεία, Κροντηράδες, Λόντζα, Σαν Φραντζέσκο, Αζάπικα . . . 

ικαρία. οί μαχαλάδες έξω άπό τον Γαλατά εις τού Μπέη όγλη, Κερασοχώρι, 

Χάς. κίογη. 

Εις τό ογ' καί οδ' φΰλλον: «,ζριε'». 

Εις την Πρίγγιπον έχει καί τό χωρίον Καρέα. 

Εις την νήσον Πρώτην (ζριε') έχει υπέρ τά 50 δνόματα έν δλφ- είς την 

Αντιγόνην περί τά 300 έν δλφ, καί περί τά 400 έν δλφ έν Πριγκίπφ. 

Σημειωτέον δέ οτι έν τή προθέσει αναγράφεται πλήν τού δνόματος καί τό 

ονομα τού πατρός καί τής μητρός τού μνημονευομένου, πολλάκις δέ καί 

αδελφών καί συζύγων, ώστε νά δΰναταί τις έρευνών νά εξακρίβωση τό 

οικογενειακόν του δένδρον. 

Έκ τών ανωτέρω καταδείκνυται δτι κατά την εποχήν έκείνην τά Νησιά 

ή σαν οπωσδήποτε καλώς κατφκημενα. 

156. 

Χάρτ. 0,21X0,15, ΙΕ' αίώνος φ. 122. 

Σχόλια είς τον Πλούτον και τας Νεφελ.ας Αριοιοφάνονς. 

Περιλαμβάνει άπό τού 1ου φύλλου τον Πλούτον υπό την επιγραφήν 

«Πλούτος Άριστοφάνους». 



54 γ Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ από Μ. Πρωτοσυγχέλλων 

Έν φύλλφ 52 Ρ τέλος τοΰ Πλοΰτου υπάρχει και μονοκονδυλιά δυσα¬ 

νάγνωστος. 

Κατά μήκος διά κεφαλαίων γραμμάτων. 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕ! ΓΕίϋΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΪΟΝΑΛΗ. 

Άπό φΰλ. 54 περιέχει τάς Νεφέλας έν τέλει των οποίων άναγινώσκεται 

«τφ συντελεστή των καλών θεώ χάρις»· και κατόπιν σημείωσις δηλοΰσα 

τό άντίτιμον τής αγοράς «εχι άσπρα κ'» καί τον πρότερον ιδιοκτήτην Γεοίρ- 

γιον, ου αύτόγραφος σημείωσις υπάρχει έν αρχή τοΰ πρώτου φύλλου «αΰτη 

ή βίβλος πέλει γεωργίου ράλη μετϊλϊνέου». 

Εις την όπισθεν άγραφον σελίδα τοΰ 120 φΰλλου γ «Τά μαθήματα 

καθαρίζουν τήν -ψυχήν άπό ταις λολάδαις αί όποΐαι μακραίνουν άπό την 

στράτα τοΰ θεοΰ τους. . 

«Βίβλος τοΰ ραλ» και κατωτέρω: 

« ο Ιώ" δεν άγαπά τον μιχαήλον διότι δεν τον έξυπνα τό ταχΰ άπό τον 

ύπνον διά νά ελθωσι αντάμα εις τό σχολεΐον, τό όποιον διδάσκει τούς νέους 

καλά μαθήματα και καλάς πράξεις». 

Περί τοΰ χειρογράφου έγραψεν έν έκτάσει ό μακαρίτης Άθαν. Παπαδό- 

πουλος Κεραμεύς (Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη. Παράρτημα τοΰ ΙΗ' τόμου 

τοΰ έν Κων/πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου σελ. 106). 

157. 

Χάρτ. 0,21X0,15 ΙΔ' αίώνσς φ. 888. 

Κώδιξ Συιι.μικτός. 

Ό πολύτιμος ούτος κώδιξ περιλαμβάνει λείψανα άλλων αρτίων κωδίκων, 

άτινα ευλαβής χειρ τής ΙΔ' εκατονταετηρίδος περιέλαβε εις εν τεύχος διά 

σταχοόματος έκ πινακίδων κεκαλυμμένων έξωθεν διά δέρματος ερυθρού. 

Περιέχει: 

1) Άπό τοΰ 1-8 φΰλλου τετράδιον αυτοτελές, τοΰ οποίου τό τελευταΐον 

φΰλλον είνε άγραφον: «Μαρτΰριον εις τον ιερομάρτυρα τοΰ Χριστού Εύπλον, 

έν φ καί θαύματα μερικά, συγγραφέν παρά Ίωάννου ίερέως τοΰ Άσκανδάλη 

καί πρωτεκδίκου τής άγιωτάτης μητροπόλεως Αίνου» άρχεται: «θεός ήγείσθω 

παντός έργου καί λόγου φησί τις των παλαιών» καί τελευτά εις τάς λέξεις: 

«καί τούτο δή μετ' οίμωγής καί ταις εγκυμονούσαις παρόμοιον . . . » 

άτελές. 

2) (φ. 9 - 66β) λείψανον χειρογράφου έκ χάρτου χονδρού τής αυτής μέν 

εποχής, άλλ' ετέρας χειρός, περιέχον αδήλου συγγραφέως γραμματικούς 

κανόνας καί άρχόμενον έκ τών λέξεων: «άπό διαφόρων λέξεων η δυοιν ή 

τριών η πλειονων' ουτω και έκαστη λεξις απο διάφορων συγκειται συλλάβων 
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ή δυοΐν ή τριών ή πλειόνοον οία τό ζήθι άπό τής ζή συλλαβής σύγκειται». 

Τό λείψανον τοΰ τής γραμματικής ταυτής τεύχους παρεκτείνεται επί 

οκτώ έτι φύλλα περιέχοντα (φ. 67-74) συγγραμμάτια λεξικογραφικά, ών 

ή επιγραφή «Αρχή εκ τών τοΰ κυροΰ Μαξίμου τοΰ Πλανούδη», καί άρχεται· 

«όχλος ή οχλησις παρά τοίς Άττικοΐς, παρά δέ τη θεία Γραφή καί τοΐς άλλοις 

"Ελλη σι τό πλήθος τοΰ λαού». 

3) (φ. 75-78) λείψανον ετέρου χειρογράφου καλλιγραφημένου έκ στιλπνού 

χάρτου περιέχον αδήλου σημειώσεις γραμματικός καί φιλολογικός. 

4) (φ. 79-92) λείψανον χειρογράφου περιέχον Θωμά Μαγίστρου λεξικά 

ακέφαλα καί ανεπίγραφα άπό τοΰ στοιχείου Β . 

5) (φ. 93-145·5) λείψανον κωδικός άκέφαλον περιέχον διδασκαλίαν επι¬ 

στολογραφίας μετά διαφόρων επιστολικών τύπων άξιολόγων, έν οίς ό άδηλος 

ήμΐν συγγραφεύς κατέμιξεν ως υποδείγματα έπιστολάς Ίωάννου τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Λέοντος Προέ¬ 

δρου Καρίας, Γρηγορίου τινός, Μαγίστρου προς τον Γρηγόριον, Βρυεννίου, 

ανωνύμου, και Ψελλοΰ μίαν. 

6) (φ. 146-215) Κώδιξ άρτιος, ώς φαίνεται, περιλαμβάνων αδήλου ανε¬ 

πίγραφο ν παράφρασιν τοΰ Α τής Ίλιάδος μετά εκτεταμένων ερμηνευτικών 

σχολίων. 

7) (φ. 216 - 21715) λείψανον χειρογράφου έτέρας χειρός τοΰ ΙΔ' αΐώνος 

άνευ άρχής· άπό τοΰ φΰλ. 216-218 άναγινώσκεται τό τέλος τής γραμματικής 

πραγματείας άδηλου συγγραφέως περί τοΰ ρήματος, ϊημι. Παρέπεται δέ 

επιτομή τών εννέα μέτρων έκ τοΰ εγχειριδίου Ηφαιστίωνος φΰλ. 218-220Ρ· 

8) (φ. 221-224) λείψανον κώδικος περιέχον σειράν επιστολών τοΰ 

Λιβανιού. 

9) (φ. 245-265Ρ) λείψανον ετέρου χειρογράφου διασφζον συνέχειαν 

επιστολών τοΰ Ίουλιανοΰ μετά τής μεταγενεστέρας επιγραφής: «Τοΰ αύτου 

Ίουλιανοΰ τοΰ βασιλέως έπιστολαί». 

10) (φ. 266- 272) μικρός κώδιξ, άρτιος, φέρων τήν επιγραφήν «έπιστολαί 

Φαλάριδος τοΰ τυράννου». 

11) (φ. 273- 277 Ρ) λείψανον ετέρου κωδικός περιέχον έν επιτομή έπι¬ 

στολάς τίνος τοΰ Ίουλιανοΰ, τον εις εαυτόν, τοΰ αυτού, παραμυθητικόν λόγον 

καί έπιστολάς τινας τοΰ Λιβανιού. 

12) (φ. 278-283 Ρ) λείψανον τοΰ α' τετραδίου κώδικάς τίνος τοΰ ΙΔ' 

αίώνος,όστις περιελάμβανε συλλογήν ήριθμημένων επιστολών τοΰ Γρηγορίου 

τοΰ Θεολόγου. 

13) (φ. 284-291 Ρ) λείψανον ετέρου κωδικός, άνευ επιγραφής καί άρχής, 

περιέχον αδήλου συγγραφέως έπιστολάς τινας σχετικάς προς τήν ιστορίαν τής 

αίρέσεως Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου, 



50 Μητροπολίτου Άΰηναγόρα τοϋ άπό Μ. Πρωτοσυγκέλ?.ων 

14) (φ. 292 -293 Ρ) έτερον τετράδιον έκ δύο μόνον φύλλων «εκ των 

επιστολών Γρηγορίου ηγουμένου τής μονής του Βατοπεδιου τού Καρδαμη*}*». 

15) (φ. 294-300Ρ) τετράδιον αΰτογράφου κωδικός φέρον την επιγρα¬ 

φήν «κυρού Νικολάου Καβάσιλα τοϋ Χαλκαετου οικειοχειρα». 

16) (φ. 301- 302) δύο φύλλα ετέρας γραφής «Δομνΐου φιλοσόφου Λαρισ- 

σαίου εγχειρίδιον εισαγωγικόν αριθμητικής πάρεστι λογον έκ λόγου άφελεΐν». 

17) (φ. 303 -307 Ρ) πέντε φύλλα γεγραμμένα υπό τής αυτής χειρός, 

ύφ’ής και αί τού Καρδάμη έπιστολαί, και περιέχοντα: «περί εκκλησιαστικών 

Όφφικίων» τοϋ αγίου Έπ κρανίου περί των 16 λίθων τών εν τώ λούματι τών 

ΐερέοίν έμπεπηγμένων, και «Τρύφωνος περ'ι τών έν λέξεσι παθών». 

18) (φ. 308Ρ) έτέρα γραφή «Εθνικά! διάλεκτοι Λεσβώνακτος». 

19) (φ. 309) έτέρα γραφή- άδηλου γραμματικοί σημειώσεις. 

20) (φ. 310Ρ- 324) έτέρα γραφή- «Μύθοι- βιω(φε)λεϊς Αισώπου τοϋ 

μυθοποιοϋ κατά στοιχεία». 

21) (φ. 325-326Ρ) δύο φύλλα λεξικού. 

22) (φ. 327-338 Ρ) έτέρα γραφή επι στιλπνού χάρτου. Ισαάκ τού 

Αργυρού αστρολογική πραγματεία- έν φύλλφ 338 άναγινώσκέται ή υπογραφή 

τού άντιγράψαντος. «φ ,ςωή' (=1381) νοεμ. ιε χειρ I εωργιου θύτου Κρητός». 

Ό κώδιξ ούτος περιεγράφη λεπτομερέστατα υπό τοϋ αειμνήστου "Αθ. 

Παπαδοπούλου Κεραμέως (έν Παλαιογραφικώ Δελτιω Ελλ. Φιλ. Συλλόγου. 

Παράρτημα τοϋ ΙΤ' τόμου). 

158. 

Χάρτ. 0,218X0,145. ΙΕ' αίώνος, φ. 295. 

Κώδιξ Σύμμικτος. 

Έν αρχή ελλείπει εν φύλλον, πολλά δέ φύλλα δεν άναγινώσκονται 

άλλοιωθέντα υπό τοϋ ΰδατος. 

Περιέχονται: 

1) (φ. 1 - 101Ρ) Έπιστολαί Βασιλείου τού Μεγάλου από τοϋ τέλους τής 

Β' έπιστολής μέχρι τής ΡΞ. 

2) (φ. 102-105Ρ). Έπιστολαί Συνεσίου Κυρηναίου μητροπολίτου Πτο- 

λεμαΐδος. 

3) (φ. 154-169Ρ) Δημοσθένους Όλυνθιακός. 

4) (φ. 170 - 263 Ρ ) «Λιβανιού σοφιστοϋ μελέται». 

5) (φ. 266). «Αΐσχίνου ρήτορος, κατά Τιμάρχου» μετά τινων σχολίων. 

6) Βίος και πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Μαρίας τής Αιγύπτιας 

συγγράφεις παρά Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Αρχή" «Μυστή¬ 

ριον βασιλέως». Ό βίος οΰτος έγράφη δπ9 άλλης χειρός τοϋ ΙΕ' αίώνος. Καί 

περί τοϋ κώδικος τούτου επραγματευθη ο Α. Π. Κεραμευς εν τφ Παλαιό* 

ϋ 
? 
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γραψικφ Λελτίφ τοϋ παραρτήματος τοϋ Κ'. τόμου τοϋ Φιλολογικού Σολ- 

λόγου Κωνσταντινουπόλεως σ. 43. 

159. 

Χάρτ. 0,205X0,14. ΙΔ' αίώνος, φ. 213. 

Κώδιξ Σν μ μικτός. 

Τό χειρόγραφον έβλάβη βραχέν ύπό ϋδατος ή άλλης ρευστής ύλης- τα 

φύλλα 1 - 114 και 115-193 άπετέλουν άρχήθεν δύο χωριστούς κώδικας γρα- 

φέντας υπό δύο άντιγραφέων. Περιέχονται: 

1) (φ. 1-44) Γραμματική Μοσχοπούλου ακέφαλος. 

2) (φ. 44Ρ) Μοσχοπούλου περί ονομάτων. 

3) (φ. 48 Ρ) Τό περί συντάξεως τοϋ κυροϋ Μαξίμου τού Πλανούδη. 

4) (φ. 57) Όνομάτων αττική έκλογή Θωμά Μαγίστρου. 

5) (φ. 105Ρ) Κλήσις τών δ' συζυγιών τών εις μι διορθωθεΐσα παρα 

τού Τρίκλινου. , _ , ν ο~ 
6) (109Ρ) Λεξικόν περί πνευμάτων, εκλεγεν παρα Τρύφωνος, Χοιρ ( 

σκού και ετέρου. 
7) (φ. 115-213Ρ) Έπιστολαί Λιβανιού σοφιστοϋ. 

Και περί τοϋ κώδικος τούτου επραγματεύθη ό Άθ. Π. Κεραμευς εν τφ 

αύτώ Δελτίω ένθα ανωτέρω. 

160. 

Χάρτ. 0,215X0,15 φ. 84. 

Αστρονομικά και Φυσικά. 

1) Ή αρχή έλλείπει (φύλ. 1-4Ρ )■ εις τό πρώτον ΐπόρχον ψύλλον: «ότι 

χυρτή ή γή», «τι έν τώ μέσφ ή γή» καί Ιφεξής «περί μεγέθους τής γης», 

«περί οικήσεων», «περί Σίνων», «Νήσοι μακάριον», «μερισμός κλιμάτων και 

κλίματα» «μερόη α», «οίνώη β», «περί τών μεταξύ τοϋ ουρανου και της γης 

στοιχείων», «λόγος δεύτερος περί Βδατος», «ότι τής γής το ήμισυ καλύπτεται 

ύπό ωκεανών, τό δέ ήμισυ ού φαίνεται», «περί δέρος και πυρος και νεφών 

και ύετών και αστραπών κα! βροντών». , 

2) (φ. 40) λόγος Γ0^ κατά τίνος ψευδούς Πυθαγόρου κεφαλαία ιζ . 

α') Περ! ουρανίων σωμάτων και περί κόσμου. 

β') Περ! σχήματος ουρανού. 

γ') ΕΙ έμψυχος ό κόσμος. 

ε') Εί στρέφεται ό ουρανός. 

ς') Περί τάξεως κόσμου. 

ζ') Περ! τών εν ούρανώ νοουμένων κύκλων, 

η') Τίς ή τών αστέρων ουσία. 
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θ') Περί του σχίσματος των αστέρων. 

Γ) Περί της των αστέρων φοράς. 

ια') Περί τοΰ πόθεν φωτίζονται οί αστέρες. 

ιβ') Πώς γίνονται οΐ τέσσαρες καιροί. 

ιγ') Περί μεγέθους καί σχήματος ήλιου. 

ιδ') Περί τής τοϋ ήλιου έκλείψεως. 

ιε') Περί ουσίας καί φωτισμού σελήνης καί σχήματος. 

ις') Περί έκλείψεως σελήνης. 

ιζ') Περί νοϋ. 

Άπό φϋλλου 14- 1.9 «τοϋ αύτοϋ λόγος Δ'». 

3) Περί -ύλης, περί είδους, περί φύσεοις, περί χρόνου, περί ψυχής, εν ή 

καί περί αισθήσεων, περί νοϋ. 

4) (φ. 19-22) τοϋ αϋτοϋ λόγος Ε'. περί τής πρώτης των οντων αιτίας, 

δ) (22-44Ρ) «τοϋ αύτοϋ Συμεών τοϋ Σήθ περί χρείας των ουρανίων 

σωμάτων διάφορα κεφάλαια, καί ε’ις τό τέλος· «τέλος των φυσικών τοϋ 

Συμεών Σήθ». 

6) (φ. 47 -78) «Ίωάχειμος Καμεράριος Ίακώβω Μαλιχίω» 1) κύκλοι 

ήλιακοί· 2) αποτελεσματικά ή περί δυνάμεω; τών δωδεκατημορίων τοϋ ζωδι- 

κοΰ’ 3) οσα σημαίνουσιν οί πλανώμενοι έν έκάστω τού ζωδίου καί 4) 'Ιατρο- 

μαθηματικά. 

7) (φ. 79- 84) Έρμου τοϋ Τρισμεγίστου Τατρομαθηματικά προς ’Άμ- 

μωνα Αιγύπτιον. 

161. 

Χάρτ, 0,205X0,155 φ. 291. 

Περί του ’Εθνικού Μωάμεθ και κατά Λατίνων, υπό Αθανασίου 

Κομνηνοϋ Ύφηλάντον. 

Περί τού Έθνικοΰ Μωάμεθ, τις έστι καί τίς ή βασιλεία αυτού, καί περί 

τών τεσσάρων βασιλέων τών μεγάλων άπό τον προφήτην Δανιήλ καί περί 

τής είκόνος Ναβουχοδονόσορος συνάμα καί περί τοϋ Πάπα καί τής παπικής 

Εκκλησίας καί τών καινοτομιών αυτής καί περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 

μέχρι τοΰ 96 φύλλου. 

Άπό τοϋ 98 φύλ. Σύνοψις βασιλέων καί Βεζίριδων καί Αύθεντών 

Ούγκροβλαχίας καί Μολδαβίας, παρά Κωνσταντίνου γεννάδος τοϋ έξ 

Τωαννίνων. 

Άπό τοΰ 111 φύλλου έξήγησις τοϋ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σερρών 

κυροϋ Νικήτα εις τούς άναγινωσκομενους δεκαεξ λόγους τού εν αγιοις πατρος 

ήμών Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου. 
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162. 

Χάρτ. 0,20X0,14. ΙΗ' αίώνος, φ. 268. 

Κώδιξ Σν μ μικτός. 

Περιέχονται: 

Έν τώ 1 φύλλω 1774 Αύγ. 25 ήρξάμην διά χειρός καί μελανός ,αψοδ' 

Π αϊσίου Η ερο μονάχου. 

1) (φ. 1 - 14) Συνεσίου τοϋ σοφωτάτου Έπιστολαί μετά εξηγήσεων. 

2) (φ. 15-180) Ό κανών τής Χριστού γεννήσεως «Χριστός γεννάται». 

3) (φ. 18 0 - 220 ) έτερος κανών ίαμβοι «έσωσε λαόν». 

4) (φ. 22 0 -29) δ κανών τοΰ Θεοφανίου «Βυθού άνεκάλυψε» καί δ 

ιαμβικός. 

5) (φ. 30 - 46) δ κανών Μ. Δευτέρας, Τρίτης καί εξής. 

6) (φ. 49-71). Έκ τών τοϋ Θεοφύλακτου σχολαστικού τοϋ Σιμοκάτου 

ήθικαί έπιστολαί, Κριτίας, Πλωτΐνος κλπ. 

7) (φ. 710 -90) Ισιδώρου τοϋ Πηλιουσκότου Έπιστολαί. Έν τώ τέλει 

τών επιστολών «τέλος τών Επιστολών τού αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου 

διά χειρός καί μελανός Μακαρίου Τερομονάχου ,αψοη' βοηδρομιώνος πρώτη 

επί είκάδι άρτι τεθνηκότος τοϋ εμού αδελφού.» 

8) (φ. 91 - 97). Έπιστολαί διαφόρων. 

9) (φ. 990 - 12δ) Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, ό Χριστός πάσχων. 

10) (φ. 130-138 0 ) Λουκιανού Σαμοσατέως ένύπνιον. 

11) (φ. 139- 186) Τοΰ αύτοϋ Νεκρικοί Διάλογοι. 

12) (φ. 1860-1890) Τοϋ αύτοϋ περί πατρίδος καί άπό φ. 189-191 

Τυραννοκτόνος. 

13) (φ. 1910 - 197) Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου περί τών τοϋ βίου οδών. 

14) (φ. 198- 226 0) Χρηστοήθεια μετά προλόγου καί προοιμίου μετα- 

φρασθεΐσα έκ τοϋ λατινικού υπό Αντωνίου Βυζαντίου, καθηγητοϋ τής έν 

Κωνσταντινουπόλει σχολής τών γραμματικών μαθημάτων. 

1δ) (φ. 227 - 228) Τοϋ οσίου πατρος ήμών Νείλου Γνώμαι κατ’ άλφά- 

βητον άνωθεν «αψοδ' Νοεμ. κδ'.» 

16) (φ. 230- 236 0 ) Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου δίστιχα καί γνωμικά. 

17) (φ. 237-239 0 ) Λόγος εις τό Ήσανά ευλογημένος, ατελής· λείπουν 

3 φύλλα. 

18) (φ. 240-242) Έκ τών τοϋ Μελετίου περί Κεφαλληνίας. 

19) (φ. 243) Γνώμαι βραχειαι. 

20) (φ. 245-249) Κανών τής Υπαπαντής «Χέρσον», 
ί) 1 \ Λ·. Ο " /Λ \ I I —ο ^. Η.... ίγ < /ν\/ν βρ 
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22) (φ. 252) Ύπόθεσις της τοΰ "Αριστοφάνους κωμωδίας, ή εσπν εγ¬ 

γεγραμμένη Πλούτος. 

23) (φ. 253) Δι’ ετέρας γραφής «εύρέθησαν στίχοι Ιαμβικοί εν τινι 

σταυρώ έκ τοΰ ίδιου ξύλου, έν φ έσταυρώθη δ Δεσπότης Χριστός. Οΰτος δέ 

δ σταυρός εύρέθη εις ένα τοίχον κτισμένος μέ άλλα πολλά άγια λείψανα εν 

τφ ναω τοΰ αγίου Μάρκου έν Βενετία εις τό άνω μέρος. 

«Καί τοΰτο γοΰν σοι προσφέρω πανυστάτως» καί 5 έτι στίχοι. 

Εις τό κάτω μέρος τοΰ σταυροΰ: 

«οίς τούς πόνους έ'παυσας, οΰς κατεκρίθη» καί 11 έτι στίχοι. 

Εις δίσκον τινά «Ξύλου κρεμασθείς φως αμαυρές ήλιου» καί έτεροι 

3 στίχοι. 

Είς κιβώτιον έχον τοΰ Σωτήρος αίμα «έχεις με Χριστέ αίμα σαρκός μου 

φέρει» καί 2 έτι στίχοι. 

Είς θήκην τινά τοΰ ζωοποιού σταυροΰ ήργυρωμένου «ώς οια ποιεί πιστά 

ή Κωνσταντίου» καί έτεροι 3 στίχοι. “Ολα αυτά σώζονται έν τή πόλει 
Βενετίας». 

24) (φ. 25413 - 263) Άριστοφάνους Πλούτος, διά τής αυτής χειρός δι’ής 
καί τά προ τοΰ φύλλου 253. 

25) (φ. 263 - 268) Συνταγαί Ιταλιστί. 

Είς τό τελευταΐον φύλλον «1780 Μαρτίου 31 ήμερα τής μεγάλης τετρά- 

δης, έκόλλησε ήνίδρα, τό θανατικόν, έπειτα τά άλλα νησιά, Αίγινα καί έξό- 

χως ή Κρήτη καί δλη ή ’Έγηπτος καί εις Πόλην θεία δυνάμει δένήτον Παΐσιος 

π" Ιωάννη» καί έτέρα: «Υστρια 1784 έν μηνί Ίανουαρίου 18 ήμερα πέμπτη 

τοΰ αγίου "Αθανασίου είς τό ρήβικο έψάρεψα καί έπιασα μαρίδες έξ καί 

πλέον δεν ή μπόρεσα διά την αυτήν ή μέραν νά πιάσω άλλες δτι δεν έτζινποΰ- 

σαν τήν κτόνια». Παΐσιος δ γράψας. «Τή αυτή ήμερα έγραψα είς αγίαν 

Μαΰραν καί είς Κορφούς», επί δέ τής πινακίδος: «τούτο τό βιβλίον υπάρχει 
τοΰ Πάνου Βρετοΰ τοΰ έξ Ιθάκης νήσου». 

163. 

Χάρτ. 0,19 X 0,155 φ. 248. 

ΓΙρόθεσις η Βρέδιον. 

Τά δύο πρώτα φύλλα περιέχουσιν ονόματα ρωσσικά· είτα 19 φύλλα 

ονόματα ρωσσικά πλήν δύο άγράφων είτα 40 φύλλα άγραφα- είτα 38 φύλλα 

περιέχουσι βασιλέων, αρχιερέων, μοναχών καί λαϊκών ονόματα· έκ των 

φύλλων αυτών τρία είναι άγραφα καθώς καί δλα τά υπόλοιπα. 

Έν σελίδι 84 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις : 

«Επειδή περ εν η] εκκλησιαστική άκριβεϊ διατυπώσει καί τούτο ήμΐν 

διά των ιερών καί πατριαρχικών κανόνων καί παραδόσεων ώς άναγκαιά τε 

Κατάλογος των χειρογράφων της έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 61 

καί ωφέλιμα διατέτακται, δπως τά των κτητόρων ονόματα, ώς μακαρισμού 

άξια, έν ταΐς ιεραΐς μνημονευόμενα τελεταϊς κανόνι ίδιαιτέρφ προς τό διηνεκές 

τηρεΐσθαι, καταγράφωνταυ προς δέ καί των μετά ταΰτα άξιωθησομένων 

τή ιερά ταύτη προθέσει κοινωνούς γενέσθαι, οποίας αν ώσι τάξεως, συγκατα- 

γράφεσθαι, δπως μνημονεύεσθαι έχοιεν. Διά τοι τούτο καί τών δσοι έν τή ιερά 

καί σεβασμία ταύτη μονή τής Παντανάσσης έν τή νήσφ Χάλκη ανέκαθεν τή 

προθέσει έγράφησαν καί επομένως γραφήσοντα», ώς άν τά ονόματα μή εξίτηλα 

γένωνται, τοΰ άρχήθεν κανόνος τφ χρόνφ ου μόνον πλήρους γενομένου, άλλ" 

έ'στιν δπου καί διαφθαρέντος, μεταγράφεται ήδη δ παρών νέος κανών διά 

χειρός εμού τοΰ ταπεινού "Αγαπίου Ηγουμένου τής ίεράς καί σεβάσμιας 

ταύτης μονής. Ό δέ τολμήσων προσθήναι έν ταύτη ή άφελεΐν ή διαφθεΐραι 

άνευ τής τοΰ κατά καιρόν ηγουμένου γνώμης τε και εϊδήσεως έστω τοΰ οσίου 

καθήκοντος έκπίπτων καί βαρέως Ιξαμαρτάνων. Έν έτει σωτηρία» ,αψπη' 

κατά μήνα Δεκέμβριον». 

Ό "Αγάπιος, άρχιερατεύσας έπειτα περί τό 1790 καί Ρόδου γενόμενος, 

έτελεύτησεν δσίως καί εύσεβώς κατά τό 1830 έτος. 

Έν σελίδι 85 ^: «1821 άπριλίου 10 ήμέρα τής λαμπράς- μετά τήν 

θείαν λειτουργίαν έξώσθη ό πατριάρχης κυρ γρηγόριος· καί γίνεται πατριάρ¬ 

χης δ πισιδίας κυρ εΰγένιος καί μετά τό καβάδι ώρα δέκα κυριακή τής 

λαπράς έκρέμασαν τον πατριάρχην επροσθεν τής πόρτας τοΰ πατριαρχείου 

δμίος τή αυτή ήμέρα τον άγιον έφέσου εις μπαλούκ παζάρη τον νικομήδειας 

καί τον αχιάλου καί άλους ο άρχιερής καί Ιερείς ο θρίνος καί ο φόβος εις τούς 

χριστιανούς άμέτριτος καί παραμονή τοΰ άγιου γεοργίου εχάλασαν τας έκλισιάς 

καί έπίραν δσα σκέβη είχαν έκλισήες». 

"Επί τής εσωτερικής πινακίδος τοΰ σταχώματος άναγινώσκεται καί ή εξής 

σημείωσις: «1824 έν μηνί αυγούστω 14 εσπέρας τής παναγίας ακολούθησε 

μόλυσμα είς τήν παναγίαν είς μίαν δουλίτσαν, τοΰ όχανιάν τοΰ ταερέ καί 

εύγίκαν έξο είς τό κιόσκι καί έκάθησαν καί ακόμη έκτίπυσε άλι μια τούς 

δουλεύτρα καί από πρωί έφυγαν, δλι τους καί έκατέβηκαν είς τήν πόλιν 

άπέθανε καί ό παχτζεβάνης τοΰ μοναστηριού». 

164. 

Χάρτ. 0,16X0,115 φ. 179. 

Βιβλίον Ιατρικόν, 

Περιέχον κατ" αλφαβητικήν τάξιν τάς ονομασίας καί τήν εξήγησιν εκά- 

στης άσθενείας· εν τελεί έχει κατάλογον όλων τών όνομασθεισών ασθενειών, 

1 Περί Αγαπίου Ρόδου βλέπε Π. Ζερλέντου, Ιστορικοί ερευναι περί τών εκκλη* 

σιών τών νήσων τής "Ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης σελ. 269 καί X α β ια ρ ά, Τστο* 

ρική καί τοπογραφική περιγραφή τής έν Σύμη ίεράς Μονής τών Ταξιαρχών, 57-61. 



63 
62 Τ Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοΰ από Μ- Πρώτοσυγκέλλων 

Εις τό πρώτον αγραφον φΰλλον: «Ιατρική ιερομόναχου Μαξίμου». Εις 

δετήν εσωτερικήν πινακίδα: «Κα'ι τάδε συν τοίς άλλοις Μαξίμου ιερομόναχου 

πατριαρχικοί) έξάρχου». Ή αυτή σημείωσις και εις τό τέλος. 

Εις τό δεύτερον αγραφον φΰλλον: «Έτού τώ βηβλίω εΐνε τοΰ σεραφείμ 

κρ ιτός.» 

Εις δέ τήν εσωτερικήν πινακίδα τού τέλους: «,αωια' ή φοθηά εις τό κεαμίτ 

μαλεσί σετεμβρ. ιθ'». 

165. 

Χάρτ. 0,15 X 0,10 φ. 78 τον έτους 1642. 

Ή Θεία Λειτουργία 'ΐωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τον μεγάλου 

και των προηγιασμένων. 

Ή λειτουργία τού Χρυσοστόμου, έκτος τοΰ τελευταίου φύλλου, είναι 

έντυπος, εις παλαιοτυπίαν. 

Έν τελεί τής των προηγιασμένων λειτουργίας εσημειώθη υπό τού γρα- 

φέως· «τέλος τής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων. Και έτελειώθησαν 

έκ χειρός αμαρτωλού καί αναξίου δούλου τού φιλάνθρωπου θεού ημών καί 

κυρίου Ιησού Χριστού Γαλακτίωνος ιερομόναχου τού αγιορείτου. Έπί έτος 

^αχμβ' ίνδ. ι' εν μηνί Τανουαρίω τφ δέ θεώ δόξα». 

Προσετέθησαν διά τής αυτής χειρός γεγραμμένα. 

1) (φ. 47- 60). Διδαχή εις γλώσσαν τουρκικήν ποιηθεϊσα παρά Γεωργίου 

ίερέως και οικονόμου εις ωφέλειαν πολλών. 

2) Εις τό 60 φΰλλον: έξαποστειλάριον «Απόστολοι εκ περάτων» τουρκιστί. 

3) (φ. 61). Στίχοι τοΰ Άββά Νείλου τοΰ άρχιερέως. 

4) (φ. 62). Τού σοφού Ψελλου ίαμβοι εις άρετάς καί κακίας. 

δ) (φ. 64). Γρηγορίου τού Θεολόγου δίστιχοι ίαμβοι καί περί προσωδιών. 

6) Τύποι επιστολών. 

Έν τελεί των προστεθέντων σημειούται: «,ζονβ' 1644 ΐνδ. β' μηνί Τουλ- 

λίιο 26 κς -{* Γαλακτίων. 

Εις δέ τό 'τελευταΐον φΰλλον επιστολή εις αδελφόν κατά σάρκα τύπος... 

ούτος γράφεις Ί* ,ζρνβ' μηνί Ίουλλίω 26. φ γλκτν (= ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ). 

166. 

Χάρτ. 0,16 X 0,11. Ιζ' αίώνος φ. 93. 

'Η Θεία Λειτουργία τον Μ. Βασιλείου. 

Έν τέλει τής Λειτουργίας προστίθεται υπό τού άντιγραφέως εν φύλλφ 

37: «θεού τό δώρον καί πόνος Δη μητριού τοΰ Παγκάλου έτος ζν. | καλόν 

δέ και Γέροντι μανθάνειν σφοδρά». 

Κατάλογος των χειρογράφων της έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

Συνδέδεται, δι’ άλλης χειρός γεγραμμένη, ή θεία λειτουργία τού Χρυσο¬ 

στόμου, !ν τέλει τής οποίας υπάρχει ή εξής σημείωσις τοΰ άντιγραφέως: «,ζξη' 

θεού τό δώρον Ιωακείμ ιερομόναχου πόνος». 

Ή λειτουργία των προηγιασμένων λείπει, είναι δέ περί βεβλημένος ό κώδιξ 

υπό μεμβράνης περιεχούσης Αναγνώσματα έκ τού Ευαγγελίου γραφής ΙΓ' 

αίώνος. 

167. 

Μεμβρ. 0,335X0,26. 

Βωάννον τον Χρυσοστόμου Λόγοι. 

Κώδιξ ελλιπέστατος. 

Περιέχει μέρος τοΰ 16 λόγου, μέρος τού 17, μέρος περί Ακατάληπτου 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 καί 27 πλήρη καί τό πλεΐστον τού 28. 

168. 

Χάρτ. 0,235X 0,16. 1865. 

Μίμησις Ίησον Χρίστον. 

Είναι άντίγραφον τής έν έτει 1748 γενομένης εν Βενετία έκδόσεως παρ’ 

Άντωνίφ τφ Βερτόλη. 

Διαιρείται εις 4 βιβλία. 

Εις τό πρώτον αγραφον φΰλλον, κάτωθεν τού τίτλου τού βιβλίου: «Είχε 

δέ ή κιβωτός τού Νώε, έννενήκοντα χιλιάδες πήχεις, εις δέ πλάτος δύο χιλιάδες 

καί πεντακυσίους, εις δέ τό ύψος έννεακοσίους πήχεις, κατεσκευάσθη δέ εις 

εκατόν χρόνους». 

Προηγείται πρόλογος «τφ χριστιανφ αναγνώστη». 

Τό α' βιβλίον έχει σελίδας 76 καί τό β' 82, τό γ' 207, τό δ 83. 

Έν τέλει τού δ' βιβλίου σελ. 83 «Τέλος καί τφ συντελεστή τών καλών 

Θεώ δόξα. «Τήν 25 Μαρτίου 1865 εν Κωνσταντινουπόλει Καλλίνικος 

μοναχός έκ Σκοπέλου». 

Έπονται ένδεκα φύλλα περιλαμβάνοντα άπόκρισιν τού έν πατράσι 

μεγάλου Βαρσανουφίου περί τών Μυστηρίων τής θείας λειτουργίας. 24 οίκοι 

εις τήν εορτήν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου κατά τό ύπερμάχφ εις ήχον πλ. δ'. 

«Τής αθανάτου κοιμήσεως σου, Θεοτόκε, κ. τ.λ.» καί ειτα οι οίκοι « Αγε δη 

τών Αγγέλων ό χορός έκ τού άνω, Μαρία τήν παρθένον υμνείται». 

Τά δύο τελευταία φύλλα άγραφα, επί τών οποίων ύπάρχουσιν αί εξής 

σημειώσεις. 

«1870 Αύγ. 4 ημέρα Τρίτη έτελεύτησεν ό αδελφός μου Καλλίνικος ετών 30. 

Αύγ. 15 έκουρεύθην καλόγηρος. 



64 -(· Μητρ. Άθηναγόρα, Κατάλ. των χειρογράφων τής εν Χάλκη Μ. τής Παναγίας. 

1871 Φεβρουάριου α' έτελευτή σε ό Γιέροντάς μου Ευστράτιος ημέρα 

δεύτερα- ετών ένενήκοντα τριών. 

1865 Απριλίου 15 ήλθομεν και εκατοικήσαμεν εις την Αντιγόνην και 

οί δυο αδελφοί. 

1843 έγεννήθην τη 2 Φεβρουάριου ήμερα Τρίτη. 
1872 έπέρασα εις την Χάλκην είς τό κιελίον τό Κυριάκόν 10 βρίου 10. 

1881 Ιουνίου α' άπέθανε ό πατήρ "Αντώνιος (και αυτό καί τα έξης 

είναι σημειωμένα διά μολυβδοκόνδυλου). 

1882 3 Μαρτίου άπέθανε ό κυρ Κωψειδάς. 

1893 ΙΟβρίου 14 6 πατήρ Μακάριος φονευθείς καί πυρί παραδοθείς 

εξομοιωθείς τοϊς έν Λειβοίη καί Αραβία άγίοις πατράσι- κηδευθείς έπισήμως 

καί ένταφιασθείς δΓ έμοΰ καί του κληρικού τής Χάλκης είς τήν ενορίαν του 

άγιου Νικολάου. 

1895Ίουλ.5. Ό Βησσαρίον μοναχός έκ τής συνοδίας μας εΰρέθη φονευ- 

μένος υπό τών Ρώσσων καί υπό τής “Οθωμανικής αρχής καί υπ’ έμοΰ έντα- 

φιάσθη είς τον ίδιον κήπον του κελίου του». 

169. 

Στοιχεία Μεταφυσικής 

τον Σοφωτάτου διδασκάλου Βενιαμίν τον Λεσβίου μεταγενέστερα ·. 

■\ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων και άπό Ποραμυϋίας 

1 Ή αντιγραφή πασών τών σημειώσειον και ο καταρτισμός του παρόντος Καταλόγου 

ελαβε πέρας έν Χάλκχι τή 2« Απριλίου 1922, Μεγάλο,) Σαββάτφ. 

ΑΓΩΝΕΣ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Υπάρχουσιν οί φρονοΰντες δτι είναι δΰσκολον ν’ άναζητήσωμεν έν 

Βυζάντιο) γυμνικούς αγώνας, καί δή έπισήμως τελούμενους, επομένως καί 

γυμνάσια καί παλαίστρας1, άλλοι δέ καί όρίζουσι τό 394, έτος, καθ’ ο έπαυ¬ 

σαν τελούμενα τά έν ’Ήλιδι “Ολύμπια, ώς χρονικόν δριον, μετά τό όποιον 

ούτε περί γυμναστικής πλέον γίνεται λόγος οΰτε καί γυμνικοί αγώνες άνα- 

φέρονται άνά τάς Βυζαντινός χώρας2. 

Αί ανωτέρω γνώμαι ανάγκη είναι νά τροποποιηθώσιν, ώς θά δείξη 

κατωτέρω ή έρευνα τών πηγών. 
Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή αγωνιστική είναι βεβαίως «ούχί επί 

παιδεία, άλλ° επί τέχνη», γίνεται δήλα δή ούχί χάριν παιδαγωγικών σκοπών, 

αλλά μόνον προς έπίδειξιν επαγγελματικής ίκανότητος, όσον δμως προχωροΰ- 

μεν προς τά άνω καί ή άπήχησις του αρχαίου Ελληνικού βίου είναι ακόμη 

ζωηρά, ευρίσκομεν ούχί σπανίως καί γυμνικών αγώνων μνείαν καί παλαί¬ 

στρας καί γυμνασίου καί παιδοτρίβου 3. 

Γενικώς είπείν, ώς έκ τής μελέτης τών πηγών φαίνεται, ή αγωνιστική 

παρά Βυζαντινοίς συνεχίζει τήν διαρκώς άτονούσαν άρχαίαν Ελληνικήν παρά- 

δοσιν μέχρι που τών μέσων τής ΣΤ'. μ.Χ. έκατονταετηρίδος4, ^ οπότε δεν 

εκλείπει μέν τελείως, πάντως δμως παύει έχουσα τον άρχαΐον αύτής χαρα- 

τήρα. Καί έπρεπε νά είναι πολύ ισχυρά ή αρχαία Ελληνική γυμναστική και 

αγωνιστική παράδοσις, ινα άντίσχη επί αιώνας είς τον κατ αύτής επίμονον 

καί συστηματικόν πόλεμον τής εκκλησίας καί τών πιστών αυτής, εις τας αντι¬ 

λήψεις τών οποίων προσέκρουον τά εν τοίς γυμνασίοις, ταϊς παλαίστραις καί 

τοις άγώσι συμβαίνοντα·^. 

ι Σπ. Λάμπρου, Οί γυμναστικοί αγώνες παρά Βυζαντινοίς (Ολυμπιακοί αγώνες 
Μάρτιος-Απρίλιος 1896 σ. 58), Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 389. 

2 Ε. Παυλίνη, ’Ένθ' άν. σ. 401,411. 
3 Βλ. κατωτέρω κυρίως τάς έκ τών λόγων τοϋ Χρυσοστόμου μαρτυρίας. 

ι Κατά τον ΣΤ'. αιώνα ό Προκόπιος έν τφ περί τών Περσικών πολέμων έ'ργω του 
1.64.12 (Βόνν.) αναφέρει Άνδρέαν τινά «παιδοτρίβην καί παλαίστρα τινί έν Βυζαντιφ 
έφεστηκότα». ’Έπιθι φ Κτπαεβ, Οώ ΒνζαηάπβΓ άβε ΜάΙεΙΜίετε σ. 806, 308 καί 

Ε. Παυλίνη, ”Ενθ' άν. σ. 402. 
δ Καί ή αγία Γραφή είναι εναντίον τών γυμνασίιον καί τών παλαιστρών 2. Μακκαβ. 4.13. 

πΠΚΤΗΡΙΓ Ετα! ΡΕίΑε Βν7.Α«Τ ΣΠΟΥΛΠΝ, δτος ΙΓ · Ο 



66 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

Έν πρώτοις άπρεπες έθεωρεΐτο υπό των Χριστιανών νά προέρχωνται 

εις τά στάδια και νά άγωνίζωνται γυμνοί οί άθληταί 1. Συγγραφεύς τοϋ Ε'. 

μ. X. αιώνος, δ Σελεύκειας Βασίλειος, ομίλων περί των επι των χρόνων του 

έν "Αντιόχεια τελουμένων "Ολυμπίων, μετ’ άγανακτήσεως αναφωνεί- δ άγων 

αυτός «απερ κρυπτέιν ή φύσις προσέταξε ταΰτα τοϊς απάντων δμμασιν άναιδώς 

θεατρίζει2. "Επειτα απόβλητα έθεωροΰντο ώρισμένα άγωνίσματα (πάλη - 

πυγμή - παγκράτιον), διότι ταύτα ήχρείουν τό σώμα καί δή καί τό πρόσωπον 

του κατ’ εικόνα Θεοϋ πλασθέντος ανθρώπου 3. Μή λησμονώ μεν προσέτι ότι 

οί Χριστιανοί ΰπολαμβάνοντες τό σώμα ώς φυλακήν τής ψυχής, φυσικόν ή το 

νά παραμελώσι τούτο, ινα αυτή ευχερέστερον άπαλλαγή των δεσμών της. 

Κατ’ αυτούς χαρακτηριστικόν τοΰ άνθρωπον έπρεπε νά είναι τό κατεσκληκός 

τού σώματος καί ή επί τοϋ προσώπου έπανθοΰσα ώχρία. Τήν τού δίσκου 

καί τού άκοντίου βολήν ούδέν άλλο έθεώρουν ή ανωφελή κατανάλωσιν 

άνθρωπίνης δυνάμεως 4. 

Τέλος οί γυμνικοί αγώνες συνέχεια οντες τών άρχαίων Ελληνικών καί 

μέ τον εθνικόν επομένως βίον συνδεόμενοι, έπολεμοΰντο καί ώς εις τον εθνι¬ 

σμόν άγοντες. Τούτους συχνότατα ώς «έξω αγώνας» υπό τών συγγραφέων 

χαρακτηριζόμενους ό Σελεύκειας Βασίλειος θεωρεί ώς «Ελληνισμόν Χριστια¬ 

νισμού προσωπείφ κρυπτόμενον» », δμιλών δέ περί τών συγχρόνων του εν 

Άντιοχείρ τελουμένων Όλυμπίων τά χαρακτηρίζει ώς «θανάτου τερπνόν 

δηλητήριου καί δαίμονος εορτήν τον σταυρόν καθυβρίζουσαν» καί ώς 

«Ελλήνων θρησκείαν διά μιμήσεως προς τήν είδωλικήν ασέβειαν άγοντα β», 

άντίληψις, προς ήν καί ό Χρυσόστομος συμφωνεί λέγων περί τών αυτών 

Όλυμπίων δτι έν αύτοΐς «ό διάβολος πομπεύει» 7. 

Παρ’ όλα αυτά Χριστιανοί τών αγαθών τής Ελληνικής παιδείας γευ- 

θέντες, ώς λ. χ. Βασίλειος δ Μέγας, έλυποϋντο, διότι έν τή ιδία πατρίδι εΐχον 

κλείσει τά γυμνάσια καί συνίστων τήν γυμναστικήν ώς μαλάττουσαν τήν 

δυναστείαν τοϋ έν ήμΐν πλεονάζοντος πυρός, ϋδατος καί άέρος 8. 

1 Φ. Κουκουλέ, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικού ο. 32. 

2 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος εις τά Όλύμπια (Μϊ^ηβ, Ρ. Ο. 85.309.) 

3 ΒΐσοΙιπαΪΓ, Οϊε Βεΐεί1ϊ^αη§: άετ ΟάπεΙεπ ίιπ όίίεπίΐίεΐιεπ Βεόεπ σ. 272. Καί 
οί πολιτικοί νόμοι έφρόντιζον, *ώστε ή όψις, ήτις πρός μΐμησιν τής ώραιότητος τής 
ουρανίας έστί πεπλασμένη μηδαμώς σπιλωβή» Σύνοψις Μ 11,2 (ΖεοΙι&Γίαε νοιι 
Βϊη§επΐίΐ3.1, ]ΟΚ.. 5.490). 

4 Βϊ§ε1ιη&ΪΓ, νΕνθ’ άν. 

Βασιλείου Σελεύκειας, ”Ενθ’άν. Ρ. Ο. 85.308. 

6 Βασιλείου Σελεύκειας, ’Ένθ’άν. Ρ. Ο. 85.309.313. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63.897. ’Άς ληφθώσιν ύπ’ ο·ψιν καί οί λόγοι καί άλλων 
πατέρων τής Εκκλησίας, καί μάλιστα τοΰ Χρυσοστόμου, κατά τών ιπποδρομικών αγώ¬ 

νων. τούς όποιους Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης καλεΐ «κοινήν τής οικουμένης λύμην* 

αποκαλών κακοτεχνίαν τήν τέχνην τών μετεχόντων εις αυτούς Ρ. Ο. 78-1437.1444. 

^ Φ. Κουκουλέ. Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόςαι παιδαγωγικαί σ. 33. 
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αι ΠΗΓαι 

Ό μέλλων νά έξετάση τά κατά τούς αγώνας, τά άγωνίσματα καί τά 

αγωνιστικά παίγνια κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν δεν στερείται σχετικών 

πηγών. Καί είναι μέν αληθές δτι δεν είναι αύται πολύ πλούσιαι, πάντως 

όμως ίκαναι νά μάς διαφωτίσωσιν έπαρκώς περί τοΰ θέματος. 

Έν πρώτο ις πληροφορίας διά τήν παλαιοτέραν εποχήν παρέχει ήμιν 

Κλήμης ό Αλεξανδρεύς έν τφ παιδαγίογω του1> διά δέ τούς μετέπειτα αιώ¬ 

νας μέχρι καί τοϋ έκτου, οί πατέρες τής εκκλησίας, οιτινες ύποστηρίζοντες 

ότι ό βίος τοϋ ανθρώπου είναι άγων ή αρετής άγωνιστήριον, συχνά έκαμνον 

χρήσιν μεταφορών έκ τών άγώνων ειλημμένων. Μεταξύ δέ τών πατέρων δέον 

νά έξαρθή ό Χρυσόστομος δ υπέρ πάντα άλλον μελετήσας καί περιγράψας 

τον σύγχρονον βίον του. 

Μετά τούς λόγους τών πατέρων τής εκκλησίας, επονται διάφοροι ρητο¬ 

ρικοί λόγοι καί γυμνάσματα (πβ. τά έργα τοϋ Λιβανιού καί τού Χορικίου) 

εις οϋς προσθετέοι αί έκ τών χρονογράφων ποικίλαι καί πολύτιμοι μαρτυ- 

ρίαι, μάλιστα διά τήν άπό ϊ'. αιώνος καί εντεύθεν εποχήν, εις ας, διά τούς 

μεταγενεστέρους αιώνας, δέον νά πρόσθεση τις τά εν τοΐς έπυλλίοις περι- 

γραφόμενα. 

Καί τά ονειροκριτικά δέ βιβλία τά τε παλαιότερα καί τό τοϋ Άχμέτ 

ούκ όλίγας σχετικάς πρός τό θέμα παρέχουσι πληροφορίας, εις άς δέον νά 

προσθέσωμεν καί τάς τών ερμηνευμάτων τού Πολυδεύκους. Πολλοΰ λόγου 

προσέτι άξια είναι όσα σχετικά λέγει καί Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος 

έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως, όσα διά τούς τελευταίους αιώνας σημει- 

ούσιν οί χρονογράφοι Γρηγοράς, Καντακουζηνός καί Παχυμέρης καί όσα 

μανθάνομεν έκ κειμένου τού ΙΒ'. αιώνος έπιγραφομένου «εκφρασις ξυλο¬ 

κονταρ ιών» 2. 

Αληθές είναι ότι καί έν μεσαίων ικοΐς ιατρικό ις βιβλίο ις λ,όγος γίνεται 

περί διαφόρων γυμνασμάτων, ταύτα δμως γινόμενα χάριν υγιεινών σκοπών 

καί οϋχί πρός έπίδειξιν σωματικής ρώμης, δέον μετ’ έπιφυλάξειος νά ?ωιμβά- 

νωνται ύπ’ όψιν, άφ’ ού άλλως τε έν πολλοΐς άντιγράφουσι ταύτα τά τοϋ 

Γα?.ηνοΰ. Τέλος ας σημειωθή ότι μία τών κυρίων πηγών διά τό θέμα ημών 

είναι τά έν ταις Βυζαντιναϊς συλλογαΐς τών νόμων λεγάμενα καί όσα διαφω- 

τιστικά παραδίδουσιν οί ιεροί κανόνες, καί μάλιστα οί έρμηνευταί αυτών, 

Ταΰτα έν γενικαΐς γραμμαϊς διά τάς αμέσους πηγάς· έμμεσους, ήτοι 

εικόνας, άν έξαιρέση τις τάς σχετιζομένας μέ τούς ιπποδρομικούς αγώνας, 

εχομεν πολύ όλίγας καί δή κυρίως άναφερομένας εις ώρισμένον αγώνισμα, 

τήν πάλην, τήν οποίαν καί δέν παριστάνουσι πάντοτε πιστώς. 

1 Βλέπε κυρίους τό 10ον κεφάλαιον τοΰ 3°ν βιβλίου. 

2 Έξεδόάη υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου έν Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. 5 σ. 3 έξ. 
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Ή ελλειψις αύτη είναι ευνόητος· άφ’ ού οί Χριστιανοί ή σαν κατά των 

αγωνισμάτων, φυσικόν ήτο νά μή παριστάνωσι ταΰτα καί διά τής γραφής. 

ΛΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ! 

Έξετάσιομεν νυν κατά χρονολογικήν σειράν τάς υπό των πηγών παρεχο- 

μένας ήμίν πληροφορίας. Κλήμης ό Άλεξανδρεύς έν τώ παιδαγωγφ αύτοΰ 

συνιστα εις τους νέους τύ γυμνάσιον ώς χρήσιμον καί προς ΰγιείαν, αλλά καί 

ευψυχίαν, μνείαν δέ ποιείται ό αυτός καί του άληλιμμένου δι’ ελαίου καί 

άνατρίβοντος εΐτε εαυτόν εΐτε τον προηγούμενους αυτόν τρίψαντα *. 

Μετά ταΰτα, μεταξύ των ετών 364-378 μ. X. εχομεν διάταξιν τών 

Οΰάλεντος καί Βαλεντινιανοΰ περί θεαμάτων, εν ή φαίνεται τότε τό υπέρ 

τών γυμνικών αγώνων ενδιαφέρον, άφ’ού έν αυτή λέγεται- «ηοιι πινίάβιτιιιε 

δβό ροίίπδ οοΙιοΓίαιηυΓ απΊρΙεοίοπάο. ίεΐΐοίε ροριιΐΐ δίαάία §;νπιηΐοί ιΠ 

οοόπικ δροοίποπία ΓθίοπηεηΙιΐΓ» 1 2. 

Ό Μ. Βασίλειος ποιείται μνείαν παιδοτρίβου, δστις πρέπει νά φρον- 

τίζη, ΐνα οί ύπ’ αύτοΰ ασκούμενοι παϊδες γίνωσιν άλκιμώτατοι καί τεχνικώ- 

τατοι, ϊνα και αυτοί νικήσωσι καί αυτός επαινεθή ί!, έπανειλημμένως δ’ δ 

Χρυσόστομος αναφέρει γυμνικούς αγώνας4, γυμνάσια καί παλαί- 

στρας, ένθα οί νέοι δεικνύουσι πάσαν σπουδήν περί την άθλησιν 5, προς 

δέ καί παιδοτρίβας προπονοΰντας τούς άθλητάς καί τούς βοηθούς αυτών, 

άλείπτας πιθανώτατα 6, καί πάλιν άθλητάς ασκούμενους έν ταΐς παλαίστραις 7. 

Βραδύτερον εν τοΐς Πανδέκταις άναφέρονται πάλιν αί παλαίστραι καί οί εν 

αύταΐς ασκούμενοι8, εΐπομεν δ° ανωτέρω δτι καί ό Προκόπιος κατά την αυτήν 

εποχήν αναφέρει Άνδρέαν τινά παιδοτρίβην καί παλαίστρας προεστηκότα. 

Καί τά ερμηνεύματα δέ του Πολυδεύκους (σ. 9δ. 2] δ Βοιιοΐιοπε) άναφέ- 

ρουσι στάδιον καί πάλτ\ν καί παγκρατιαστάς καί πεντάθλους 9. 

Μνείαν πάλης καί παλαιστών εχομεν καί πολύ βραδύτερον. Κωνσταντίνος 

δήλα δή ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει του τής βασιλείου τάξεο)ς όμιλεΐ 

διά τούς παλαιστρίτας τούς παλαίοντας έν τώ ιπποδρόμιο εις τό Π, 

κάτωθεν τοΰ σέντζου, τοΰ βασιλικού τουτέστι θεωρείου 10, προς δέ καί τούς 

1 Κλή με ντυς, Παιόαγ. ο. 10 (σ. 264. 19, 266.16, δίΙΙιΗη). 

2 Κώδ. 11.41.1. 

3 Φ. Κουκουλέ, "Ενθ’ άν. σ. 33. 

1 Ρ. Ο. 52.772, 60.277, 63.554 καί πολλαχοϋ αλλαχού. 

5 Ρ. Ο. 51.180, 60.277, 63.634 καί πολλαχοϋ άλλαχοΰ. 

» Ρ. Ο. 51.180, 62.163. 

~ Ρ. Ο. 60.277, 62.548. 

§ 9.2.3, 

9 Καί έν τφ λεξικφ τοϋ Ησυχίου φέρεται· παλαίστρα· δπου οί παΐδες αλείφονται. 

1,1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 338.17. 

Η. 
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τής παλαίστρας, οΐτινες δέχονται δτι ήσαν διδάσκαλοι τής γυμναστικής λ 
Μεταγενεστέρως συχνά άναφέρονται υπό τών χρονογράφων άγιον ίσματα, 

εις ά διέπρεπον βασιλείς ή ΐδιώται εξαιρετικήν ρώμην έχοντες καί περί ών 

θά γίνη ό προσήκων λόγος έν τφ οικείω χώρφ. 

ΟΙ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Κατά την Βυζαντινήν έποχήν έτελοΰντο διάφοροι αγώνες, άλλοι όμως 

μέχρις άλλης χρονικής περιόδου. Ούτω τά Όλύμπια, περί ών ευθύς κατωτέρω 

ό λόγος, έτελοΰντο έν Αντιόχεια καί παλαιότερον, κανονικώς δμοκ από του 

181 μέχρι τοΰ 521 μ. X., οί ιπποδρομικοί αγώνες, περί ών, ώς μή γυμνικών 

καί ώς άπαιτούντων μακροτέραν πραγματείαν, θά διαλάβωμεν είδικώς άλλα¬ 

χοΰ 2, διεξήγοντο έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τής πτώσεως τής Βασιλίδας 

τών πόλεων, μέ διακοπήν μόνον επί τής Φραγκικής κατακτήσεως,^ δρόμου 

δ" αγώνες έγίνοντο έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τουλάχιστον τοΰ I αιώνας, 

οπότε καί περιγράφονται υπό τοΰ Πορφυρογεννήτου. 

Έτελοΰντο δ’οί άγώνες ούτοι εν τώ σταδίφ, τό οποίον συχνότατα 

άναφέρεται3 καίάνθ’ού καίτήνλέξιν σκάμμα μεταχειρίζονται οί συγγραφείς4· 

ΤΑ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ 

Μέλλοντες νά διαλάβωμεν περί τών έν Αντιόχεια Όλυμπίων πηγάς 

ημών θά έχωμεν τον Λιβάνιον, τον Χρυσόστομον, τον Μαλάλαν, τον Χορι¬ 

κών, καί τον Σελεύκειας Βασίλειον5. Κατά τάς μαρτυρίας λοιπόν τών συγ¬ 

γραφέων τούτων ό λαός τής Αντιόχειας, 6 όποιος ήρέσκετο εις τά θεάματα 

θεωρών φιλοδήμους τούς τέρψεις καί θέας παρέχοντας ΰ, εις τό τεσσαράκοντα 

στάδια τής πόλεως άπέχον προάστιον Δάφνην, τάς φυσιχάς καλλονάς τοΰ 

οποίου έξήρεν ό Χορίκιος \ έιέλει παλαιότερον τά Δαφναΐα προς τιμήν τοΰ 

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ’Ένθ’ άν. 13.21. Πβ. καί Β Ε66Γ5θΗ, 

Μέΐ3ΐΐ£ε5 άΊιίδίοίιε εί: δΆτοίιέοΙο^ίε όγζαηίίπεδ σ. 85, Α.νο§1, ΟοπδΙαηΙιπ Ροτρίιγ- 

ΓΟ&εηπεΙε, Βε Ιϊντε άεδ οέτεπαοπΐεδ 1. 57 (ΟοτηιυεηΙαΪΓε). 

•2 Σημεία τινα τών Ιπποδρομικών αγώνων λαμβάνονται ενταύθα ύπ’όψιν,τόσα όμως, 

δσα χοησιμεύουσι προς διαφώτισιν τοΰ σκοπού τής παρούσης πραγματείας. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.118,342,370,63.488,879, Βασ ίλειος Σβλευκβίας, 

Ρ. Ο. 85. 28. 
•ΐ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.984, 63.702, Μόσχου, Λειμωνάριον Ρ. Ο. 87.2917. 

5 Βλέπε καί τό άρΟρον Οίνηιρία έν τφ λεξικφ τών Ελληνικών καί Ρωμαικιον αρχαιο¬ 

τήτων τών Ό 3 γ ε πι 6 ε τ § - δ 3 § Π ο καί δσα σχετικά έσημείωσεν ό ]. Κ γ ά α δ ε έν τφ 
έργφ αύτοΰ Οίντηρία σ. 207-210 καί επιδι καί τό επί τή βάσει τών π?φροψοριων τοΰ 
Μαλάλα γραφέν άρθρον τού Γ. Τοοκοπούλου, Οί έν Αντιόχεια Ολυμπιακοί άγώνες 

(Αρμονίας τόμ. 2 σ. 1-11). 
«·■ Βασιλείου Σελεύκειας, Εις τάς πράξεις τής αγίας Θέκλης, Ρ. Ο. 85.521. 

τ Χορικίου, Επιτάφιος επί Προκοπίφ σ. 114.8 (ΡόΓδίετ-ΚίοίΗείε^), 
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Απόλλωνος και της “Αρτέμιδος, ών ναός ειχεν ιδρυθή εκεί Ότι εν τφ 

προασήφ τοΰτφ έτελούντο Όλύμπια, ώς αλλαχού, εν Άθήναις λ. χ., Έφέσφ, 

Αλεξάνδρειά, Τράλλεσι κτλ. δεν παραδίδεται. 

Ό επί Αύγουστου εν τούτοις ζήσας Άντιοχεύς συγκλητικός Σωσίβιος 

ωρισε διά διαθήκης, ϊνα εκ των εισοδημάτων τής περιουσίας του, άνερχομένων 

εις δεκαπέντε χρυσίου τάλαντα ετησίως, τελώνται έν τή πατρίδι του αγώνες 

διαρκείάς τριάκοντα ημερών άνά παν πέμπτον έτος κατά μήνα Ύπερβερεταϊον, 

ήτοι Όκτώβρων ι. Οί αγώνες δμως ουτοι υπό τών πολιτευόμενων τών άνα- 

λαβόντων την διεξαγωγήν αυτών δεν έτελούντο κανονικώς, άλλα κατά δεκα¬ 

πενταετίαν ή εικοσαετίαν 2, δι’ δ και οί πολίται παρεπονέθησαν καί έπέτυχον 

ν’ άγοράσωσιν επί Κλαυδίου παρά τών Πισατών τούς Όλυμπιακούς αγώνας. 

Ή σχετική σύμβασις έγένετο τώ 45 μ. X., ήτο δέ διαρκείας 360 ετών 3. 

Ή τελική έν τουτοις όργάνωσις τών Όλυμπίων έπετεύχθη μόλις επί 

Κομμόδου, οπότε ή διάρκεια αυτών τελουμένων κατά τετραετίαν κατά τούς 

μήνας Πάνεμον καί Αώον, ήτοι Ιούλιον καί Αύγουστον, ώρίσθη τεσσαρα- 

κονταπενθήμερος4. Ό πρώτος εορτασμός τών τοιούτων αγώνων συνέπεσε 
τφ 181 μ. X. 

Ήσαν δέ τά έν Αντιόχεια Όλυμπια αγώνες γυμνικοί (πάλης-πυγμής 

παγκρατίου - δρόμου), ιππικοί καί μουσικοί5 τελούμενοι μετά πάσης 

σεμνότητας υπό την έποπτείαν αγωνοθέτου, οστις ώς «τής εύκοσμίας αρχών» 

χαρακτηριζόμενος, έφερε τον τίτλον τού άλυτάρχου καί, εκπρόσωπων τον 

Δία, ετύγχανεν αληθούς λατρείας, ζών βίον αγνόν καί αυστηρόν6. 

Οί αγώνες ουτοι, ών την έναρξιν άνήγγελλε κήρυξ φωνάζων δτι έπρεπε 

νά επικρατή κατά τήν τέλεσιν αυτών ησυχία έν κόσμφ7, άπήλαυον πολλής 

τιμής καί φήμης, ήρχοντο εις αυτούς άθληταί άπό πάσης πόλεως καί 

χώρας, άλλοτε περισσότεροι καί άλλοτε όλιγώτεροι, άναλόγως τής πολιτικής 
καταστάσεως καί τών καιρικών περιστάσεων 8. 

ι Μαλάλα, Χρονογρ. 248.15.17. 

* Ό Μαλάλας, ’Ένθ’ άν. 249.20, λέγει δτι τοΰχο προήλθεν έξ έπιγενομένων σει¬ 
σμών και πολέμιον. 

3 Μαλάλα, Χρονογρ. σ. 248-248.286. 

Μαλαλα, Χρονογρ. σ. 284, 287-288. Λιβανιού, Περί τών έν ταΐς έορταΐς κλή- 

σεων 26 (τόμ. 4.67.11 ΡοΓδίετ.) Χάριν τών αγώνων τούτων ό Διοκλητιανός ΐδρυσεν έν 
Δάφνη ιδιαίτερον στάδιον (Μαλάλας, 307.7). 

5 Μαλάλα, Χρονογρ. 287.21,288.8, 307, 310.16,311.19. 

ή Ο αλυτάρχης, ως λέγει ό Μαλάλας (σ. 286.287), έφερε λευκόν φόρεμα μέ χρυσάζ 
λωρίδας, στέμμα έστολισμένον μέ πολυτίμους λίθους, σκήπτρον έβένινον καί λευκά σαν¬ 

δάλια. Διάταγμα Θεοδοσίου του Β' ορίζει τον άλυτάρχην άνώτατον πάντων τών αρχόν¬ 
των τής Αντιόχειας. 

7 Βασιλείου Σελεύκειας. Λόγοί ετε τά Όλυμπια, Ρ. Ο. 85.312, Χρυσόστομος, 
Ρ. Ο. 63.897. ' ’ 

θ Μαλάλα, Χρονογρ. 289.3. 

Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικό παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 71 

Τά Όλύμπια, τά οποία διετηρήθησαν μέχρι τού 521 μ. X. οπότε καί 

κατηργήθησαν υπό τού Ιουστίνου1, θεωρούμενα ώς ιερός αγών, επέβαλλον 

καί περιορισμούς εις τούς μέλλοντας νά μετάσχωσιν αυτών Όλυμπικούς' 

ώφειλον δήλα δή ουτοι νά διάγωσι. κοσμίως καθ’ ολην αυτών τήν διάρ¬ 

κειαν2, προς τον σκοπόν δ’ αυτόν τότε άπηλαύνοντο τής πόλεως αί πόρναι 

καί οί μίμοι3. 

Οί κατά τάγμα, ώς λέγει ό Μαλάλας, ερχόμενοι άθληταί, οΐτινες, 

πλούσιοι ό'ντες, έφερον μεθ’εαυτών χρήματα καί δούλους έκ τής ιδίας πατρί¬ 

δας, μετά τήν νίκην, άν μεν ήσαν άρρενες, έγίνοντο ιερείς, άν δέ γυναίκες, 

διότι καί παρθένοι ήγωνίζοντο, ίέρειαι, άσκούντες άμφότεροι αγνότητα βίου 

μέχρι τού θανάτου των. 

ΤΟ ΒΟΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΝ 

Οί Ρωμαίοι κατά τήν 3ην Ιανουάριου έτέλουν νοί&, ήτοι εύχάς ρτο 

Εαίιιίε ίητρεταίοπε, Ιιιάί δέ νοίίνί έτελοϋντο παρά τοΐς αύτοΐς επ’ ευκαι¬ 

ρία θριάμβου. Εντεύθεν παραλαβόντες και οί Βυζαντινοί έτέλουν εορτήν 

βότα ή βοτά καλουμένην4, καθ’ ήν, καί δή κατά τήν 8Ίν ημέραν τών ιθ' 

άκκουβίτων, ήτοι τήν 3ϊΐν Ιανουάριου5, έγίνοντο καί αγώνες πεζών, τό βοτόν 

πεζοδρόμων6, τό οποίον σαφώς διαστέλλεται τού ιππικού7, περί ου διά 

μακρών διέλαβε Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασι¬ 

λείου τάξεως8. 

Κατά τον Πορφυρογέννητον λοιπόν έδίδετο εντολή, ϊνα τήν επομένην 

τελεσθή βοτόν πεζοδρόμων, έπιστάσης δέ τής ώρας, ό βασιλεύς άνήρχετο επί 

ι Μαλάλα. Χρονογρ. 417.5. 

2 Κατά τά Όλυμπια έν Άντωχείφ έγίνοντο αί ?*,εγόμεναι κλήσεις, καθ’ άς πρεσβύ- 

τεροι μετά παιδαρίων συνευωχοΰντο, τοΰθ’ οπερ ψέγει ό Λιβάνιος έν τφ λόγιρ του 
περί τών έν ταϊς έορταΐς κλήσεων (τόμ. 4.57, ΡοΓείετ). 

3 Βασιλείου Σελεύκειας, νΕνθ’ άν. 85.309, Διβανίου, Περί τοΰ πλέθρου 29 

(τόμ. 1.409). 
4 Ίδέ καί Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 2.1264-1267. "Ορα καί τάς σχετικός σημειώ¬ 

σεις τοΰ Ε-εϊδΙτε είς τήν έκθεστν τής βασιλείου τάξεως τόμ. 2.246. 

5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 750.13 (Βόνν.) Έπί τής όγδοης ημέρας τών αυτών 
άκκουβίτοιν έκτε?ωΐται τό βοτόν πεζοδρόμων. Ή πρώτη ημέρα τών ιθ' άκκουβίτων 

συνέπιπτε μέ τήν εορτήν τών Χριστουγέννοιν. 

6 Κακώς έν τφ Κλητορολογίφ τοΰ Φιλοθέου (750.13) γράφεται παιζοδρόμων, έν φ 
σαφώς πρόκειται περί πεζοδρομίου, δρόμου δήλα δή πεζών. Πβ. άκτα εις τήν κυλίστραν 
τών πεζών, καί άκτα κάμνοντος τοΰ μαππαρίου είς τό πεζόν, Κτυνστ. Πορφυρογεν- 

νήτου, "Εκθεσις 358.18,359.1. Ό Εόετεοΐί, Μέΐ^π^εε σ. 88 όρθώς γράφει πεζο¬ 

δρόμων μεταφράζουν διά τοΰ εοιττεε ρεάεδίτε. 

ι 'Ιππικοΰ άγομένου, είτε καί βοτοΰ. Κωνσταντίνου Πορψυρογεννήτου* 

ν£κθεσις 612.21. 
» Κωνσταντίνου Πορφυρογεννή του, Περί τοΰ βοτοΰ, όπως δει τελετουαι, 

’Έκθεσις τής βαοιλεώυ τάξεως 359.20 έξ, Βλ. καί 357.20 εξ. 
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τοΰ έν τφ ίπποδρόμω καθίσματος του περιστοιχιζόμενος υπό των οικείων 

αρχόντων. Κάτω, εις τό σταμα, ύπήρχεν ή κυλίστρα, ή όρνα (ητη&) 

ή κλ,ηρωτίς δήλα δη, ταυ την δ’εκύλιε σιλεντιάριος, ϊτα όρισθή δια των Ιξερ- 

χομένων σφαιρίων ή θέσις, την οποίαν έπρεπε να καταλάβη έκαστος δρομεΰς, 

προ της εκκινήσεως1. (Είκ. 1). Καθ’ ον χρόνον έκνλίετο ή κυλίστρα, αϊ εξής 

επιφωνήσεις ήκουοντο υπό των αντιπροσώπων των δήμων (Πρασίνων καί 

Βενέτων) «Εις εκείνας τας θύρας άπέλθοιμεν, Θεέ κα'ι κύριε των απάντων, 

όπου εστία εκ Θεού νικήσαι. Τοΰτό εστιν 

έκ Θεοΰ νικήσαι καί δυσωποΰμέν σε, Θεο¬ 

τόκε, νικάς λάβοι ό δήμος οΰτος»2. 

Μετά ταΰτα, προ τής ένάρξεως τοΰ 

αγώνας, οΐ των Πρασίνων καί Βενέτων 

δρομείς ήρχοντο τρέχοντες έκαστοι προ 

τοΰ ίδιου δήμου καί έκεΐ οί κράκται των 

δήμων, οί πρώτοι δήλα δή τους στίχους 

ψάλλοντες, έλεγον τά έξής ά'κτα' «"Ολους 

τοΰτους, Κύριε, βοήθησον τους πρώτους 

βοήθησον ό έν Τριάδτ νικήσουσι πρε- 

σβείαις σου, Θεοτόκε, νικήσουσι χαρο- 

ρ.Ιν ι -Η- » . , , ποιουντες τους Βενέτους (ή τούς Πρασί- 
-ϋικ. 1. Ή ορνα κυλισμένη προς κα- „ Ε _ , Γ α" ν , 5 

θορισμόν τής-θέσεως των αγωνιστών. νους\ εα' 0 “ε0ς 0 «Υ10^ νικΤ)ν <™τθϊς 
(Β&Γ6ΐιιΙ)βΓ§-δ&§Πο, Όΐοΐίοπ&ΪΓβ παράσχου» 3. "Οταν δ’ό οικείος υπάλληλος, 

ένλ. 0ΪΓΟ113 σ. 1195). ό μαππάριος, «έκαμνεν εις τό πεζόν», 

ήτοιμάζετο δήλα δή να δώση τό σημεΐον 
τής ένάρξεως τοΰ πεζοδρομίου, τότε ήκουοντο αΐ εξής επιφωνήσεις- εκ μέρους 

μεν τών κρακτών νανά, άνανάϊα, έκ μέρους δέ των δήμων «Επέστη ή ημέρα, 

αγία Θεοτόκε, ή νίκη τών Βενέτων (ή τών Πρασίνων) χσρεί ή πολιτεία, αγία 

Θεοτόκε». "Οταν τέλος ύψώνων τας χεΐρας ό μαππάριος έδιδε τό σημεϊον τής 

ένάρξεως, παρ’ έκατέρου τών δήμων μεγαλοφώνως ήκοΰετο' «άρτι καί άρτι, 
Κύριε βοήθησον4». 

Οΐ δρομείς, οΐτινες έξελέγοντο κατόπιν πρόβας, ήτοι προκριματικού 
αγώνας, εξεκινουν απο τας θυρας τάς όπισθεν τών κατά την είσοδον τοΰ 

ιπποδρόμου καγκέλλων, άπηλλαγμένοι τών φορεμάτων των, τά όποια παρέ- 

διδον εις φίλους, ίνα κρατώσιν®. Έφ’ όσον, εννοείται, έτρεχον οί δρομείς οί 

έκατέρου δήμου θεαται ενεθαρρυνον τους ίδιους διά τών εξής επιφωνήσεων 

1 Κωνσταντίνου Πορ φ υρ ο γε ν νή του, Έκθεσις 364.4. 
2 Τοΰ αύτοϋ, Έν\Τ άν. 358.19. 
:! Τοΰ αύτοϋ, Ένθ’ άν. 358.6. 
1 Τοΰ αύτοϋ, Ένθ* άν. 359.1. 
5 Τοΰ αύτοϋ, Ένθ’άν. 363.19. 
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τοΰ φωνοβόλου· «"Εχετε βοηθοΰντα ύμιν Ίησοΰν, νίκας δείξει, αύξει νίκην», 

εις ας άπήντα ο λαός τρις, «αεί νίκα· έσ' άϊοΰτα», έπεσφραγίζοντο δ’ αί εύχαί 

καί παρορμήσεις τοΰ μέν φωνοβόλου επιφωνοΰντος, σωτήρ τοΰ κόσμου, τοΰ 

δέ λαοϋ συμπληροΰντος «βοήθησον ήμάς3». 

"Οταν έν τφ ίπποδρόμω έτελοϋντο ιππικοί αγώνες, τότε τό βαΐα, αί 

επαναλήψεις δήλα δή τοΰ αύτοϋ άγώνος, ήσαν οκτώ, έν τφ βοτφ όμως πεζο¬ 

δρομία) μόνον τέσσαρα2. Καί ώφειλον μέν οί συντρέχοντες καί οί θεαται 

καί οί υπάλληλοι ούδέν κώλυμα νά προβάλωσιν εις τούς δρομείς καί ούδένα 

δόλον νά μεταχειρισθώσιν, ώς δμως έκ τών υπό τοΰ Πορφυρογέννητου λεγο¬ 

μένων φαίνεται, τουναντίον συνέβαινεν. Ό συγγραφεύς δήλα δή οΰτος ανα¬ 

φέρει οτι ό πραιπόσιτος έφίστα την προσοχήν τών μαγγαναρίων, τών 

υπαλλήλων δήλα δή εκείνων, είς οΰς ήτο άνατεθειμένον ν’ άνοίγωσι τάς 

θυρας, όπισθεν τών οποίων ήσαν έτοιμοι προς εκκίνησαν οΐ δρομείς, νά μή 

δωροδοκηθώσι καί κάμνωσι δόλον, ταχΰτερον ή βραδΰτερον τοΰ δέοντος 

άνοίγοντες τάς θυρας3. Έπ’ ίσης πληροφοροΰμεθα ότι οΐ κούρσωρες, οΐ 

αστυφύλακες δήλα δή οί ίστάμενοι είς τόν εΰριπον, τον χάνδακα δήλα δή τον 

χωρίζοντα τά εδώλια από τοΰ πέλματος, (στίβου), ώφειλον «μή έάσαί τινα 

κατελθείν καί ποιήσαι άτακτόν τι», άλλοι δ’ υπάλληλοι, οι δεκανοί, ίνα μή 

«εξελθών τις παρεμποδίση τινά τών δρομέων». Καί οί επί τής τάξεως δ’αξιω¬ 

ματικοί διετάσσοντο «μή ποιήσαι άτακτόν τι είς τού; δρομείς ένεκα προσπά¬ 

θειας, άλλα μάλλον μετά πολλοΰ φόβου ϊστασθαι καί έκτελείν τά αύτοΐς 

προστεταγμένα4». Τέλος, επειδή καί κατά την τελευταίαν στιγμήν μέ τούς 

νίκη τάς, τούς συμπερέστας λεγομένους5, έγίνοντο, φαίνεται, άτοπα, διετάσ- 

σοντο οί κούρσωρες «κατέχειν αυτούς έν ασφαλεία, δπως μή γένηταί τι 

σφάλμα δι’ αυτών6». 

Ποσάκις διέτρεχον οί δρομείς τό στάδιον άγνοοΰμεν. ’Άν τό σταδιο- 

δρόμος, τό όποιον συναντώμεν είς τούς εκκλησιαστικούς κανόνας τοΰ αγίου 

Παύλου 7 έκληφθή κατά κυριολεξίαν, τότε έχομεν διαδρομήν τοΰ μήκους τοΰ 

σταδίου άπαξ8, άν δμως λάβωμεν ΰπ’ δψιν δτι έκαστον βαίον, άπετελείτο 

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 857.21,3582. 

2 Τοΰ αύτοϋ, Ένθ’ άν. 362.9. 

Τοΰ αύτοϋ, ’Ένθ’ άν. 363.5. 

ί Τοΰ αύτοϋ, Ένθ’ άν. 3.63. 7.10.17. 21. 

Έκ τοΰ ειιρετ εεΐ ή λέςις, καθ’ ή μας. 

Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ένθ5 άν. 368.8. 

7 Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών -θείων καί Ιερών κανόνων 4.400- Αντί τοΰ 
σταδιοδρόμο; παρ’ Άρτεμιδώρφ (Όνειροκρ. 1.26 σελ. 27-12 Ηστοΐιεν) φέρεται, κατά 
την άρχαίαν χρήσιν, σταδιεύς. Ό Σελεύκειας Βασίλειος (Ρ. Ο. 85-44 128. 133) 

μετεχειρίσθη καί τό σταδιεύω, αντί τοϋ διατρέχω. 

8 Άπλοϋν δρόμον, δίαυλον καί δόλιχον κατά τούς χρόνους του αναφέρει ό 'Αρτε- 

μίδωρος, Όνειροκρ. 158 (σελ. 55. 18. 22„ 24). 
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από επτά σ π άτια, την επτάκις δηλα δή πλήρη διαδρομήν του ιπποδρόμου, 

τότε δέον νά δεχθώ μεν οτι οί δρομείς εκαμνον τουλάχιστον επτά δίαυλους. 

Οτι όμως οϊ δίαυλοι αυτοί ήσαν πλείονες, μάρτυς δ Χρυσόστομος ομίλων 

ου μόνον περί πολλών δίαυλων, οΰς οφείλει νά διανύοη δ δρομεΰς \ αλλά 

και προσθέτων ότι, «εάν δ τρέχων δέκα δίαυλους δραμών τον ύστερον αφή, 

το παν άπώλεσε» 1 2, δπόθεν φαίνεται ότι οι διανυόμενοι δίαυλοι ήσαν τουλά¬ 

χιστον ενδεκα. Ούτως έγγίζομεν εις τον αριθμόν δώδεκα, δστις ήτο δ κανονικός 

κατά τούς αρχαίους ^Ολυμπιακούς αγώνας 3. 

Έκ των δρομέων ό 'μέν πρώτος ελθών εκαλείτο συ μπερέστης, δ δέ 

μετ’αυτόν δεύτερος. Επειδή δ’ δ βασιλεύς κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας 

Είκ. 2. Ό νικητής σπεύδει προς τήν σύζυγόν του κρατών 
τον στέφανον τής νίκης καί τό βαλάντιον, έν φ τά χρυσά 

νομίσματα. (Κ,ενιιε ΑΓεΙιεοΙο^ίηιιε 1845 ρΐ. 29). 

εδιδεν εις τον νικητήν και τρία νομίσματα χρυσά, διά τούτο μετά τήν νίκην 

δ λαδς έφώναζε- «στεφάνιον, δεσπόται, τω συμπερέστη' κύριε, σώσον τούς 

δέσποτας Ρωμαίων κύριε, σώσον τούς έκ σου εστεμμένους· κύριε, σώσον τούς 

δέσποτας σύν τοϊς Βενέτοις (ή σύν τοΐς Πρασίνοις, άν δ νικητής ήτο Πρά¬ 

σινος)· τα δύο, δεσπόται, τω συμπερέσιη, τό εν, δεσπόται, τω δευτέρου Κύριε, 

σώσον τδ δρθοδοξον κράτος- κύριε, σώσον τούς δέσποτας σύν ταΐς Αύγούσταις 
Ρωμαίων» 4 (Βλ. εϊκ. 2). 

Εκ τού Κλητορολογίου τέλος τού Φιλοθέου μανθάνομεν δ ότι είς τήν 

τράπεζαν τήν παρατιθεμένην κατά τήν Ι1^ Ιανουάριου εν τοΐς άνακτόροις, 

και δή εν τή αιθούση των ιθ' άκκοσβίτων, εκαλούντο και οΐ δρομείς των τε 

Πρασίνων και. των Βενέτων και οΐ μέν νικηταί προσανεκλίνοντο «επί τής 

κρειττονος θέσεως των άκκουβίτων», οί δέ ήττημένοι εκεί, ένθα προσκαλού¬ 

μενοι έτρωγον οί δώδεκα πένητες. 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.271 «καί γάρ ό δρομεΰς ούχ όσους ήνυσεν άναλογίζεται 
διαύλους, «λλ." οσους λείπεται». 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.180. 

3 Έπιθι τό λεξικόν τοΰ ΟπΓειηόεΓ^-δΕί^Ιϊο έν λ. ειίΓδυδ. 
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 359.11. 

0 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 752.12. (Βόνν.). 

Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 75 

ΤΛ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1 

Οί αγώνες και τά αγωνίσματα κατά τήν απασχολούσαν ημάς περίοδον 

εκαλούντο, ώς και παρ’ άρχαίοις άγων ία ι 2, από τής εποχής δέ τοΰ Ιουστι¬ 

νιανού μανθάνομεν ότι ώρισμένα αγωνίσματα, ήτοι τό μονόβολον, τό 

κοντομονόβολον, δ κυϊντανός κόνδαξ καί ή περ ιχυ τή, περί ών 

κατωτέρω, εκαλούντο αγώνες3. Καί μεταχειρίζεται μέν τό κείμενον τήν 

Λατινικήν λέξιν Ιιιάί, ότι όμως αγώνες Ελληνιστί εκαλούντο, σαφώς μαρτυρεί 

βραδύτερον δ Βαλσαμών δ μ ίλών διά τά ύπδ τού νόμου επεγνωσμένα πέντε 

παίγνια, «άτινα καί αγώνες εκαλούντο» 4. 

Πλήν τού αγών καί αγωνία, οί συγγραφείς μεταχειρίζονται καί τήν 

λέξιν σκάμμα, συνήθως κατά τον πληθυντικόν σκάμματα5, καί παλαί- 

σματα δέ καί πυκτεύματα έκ τού άγώνος τής πάλης καί τής πυγμής επί 

πάντας τούς αγώνας τήν σημασίαν των λέξεων έπεκτείνοντες 6. 

Τέλος τά αγωνίσματα έχαρακτηρίζοντο τότε ώς παίγνια7 καί παι- 

διαί8, τού ρήματος παίζω9 αντί τού αγωνίζομαι εκλαμβανόμενου. 

Κατά ποιας ώρισμένως ημέρας έτελούντο γυμνικοί αγώνες καί αγωνί¬ 

σματα δέν μάς παρεδόθη, άν όμως λάβω μεν ΰπ’ όψιν οτι, ήδη από των 

Ρωμαϊκών χρόνων, τά επί μέρους αγωνίσματα έτελούντο έν τφ ίπποδρόμω 

αναμιγνυόμενα μέ τούς ιπποδρομικούς αγώνας10, τότε φυσικόν είναι, νά δεχθώ- 

μεν ότι ταύτα έτελούντο, καθ’ άς καί αί ιπποδρομίαι ημέρας. "Αν λοιπόν έξαι- 

ι Βλέπε καί όσα περί τοΰ θέματος έσημείωσεν ό Α. Ά 5 αμαντ ί ου έν τω άρθρφ 
Ελλάς τής Μεγ. Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας σ. 972 καί 973. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.118, Νικηφόρου πατριάρχου, Ιστορία σύντομος 

13.11 (Οε Βοογ). Επειδή δ’ ό αγωνιστής υπό άδη μονιάς κατέχεται μέχρι τής τελικής τοΰ 
άγώνος έκβάσεως,—ό Χρυσόστομος ειπεν ότι ό άθλητής μάχεται θλίψει καί στενοχώρια 
άγώνος (Ρ. Ο. 63.51),— διά τοϋτο ή λ. αγωνία κατήντησε νά σημαίνη σήμερον τήν αδη¬ 

μονίαν, τήν στενοχώριαν. Τό αγωνία, άντ'ι τοΰ μάχη, συχνό άπαντάται έν τφ υπέρ των 
πολέμων έργψ τοΰ Προκοπίου 1.1.2, 2.21.14. δ.29.18, 7.9.6 καί πολλαχοΰ άλλαχοϋ. 

3 Κώδ. 3.43.3. 

4 Βαλσαμών είς τον ΙΓ’ κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.133). 

» Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63.601,879, Σελεύκειας Β α σ ίλε ιος, Ρ. Ο. 85.44, Βλ. 

καί τό έπ’όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν εν λ. βατήρ. 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.774, 55.519, 63.473.525.710. Βλέπε καί τά λεγάμενα 

κατωτέρω περί πάλης καί πυγμής. 

7 Λέοντος, Τακτικά 20.157 (Μϊ§ηε, Ρ. 0.107. 1056), Βαλσαμών, ’Ένθ’ άν. (Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 4.133). 

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 142.2. 

9 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Μί§ηε, Ρ. Ο. 

93.1716), Συμεών Μάγιστρος 634.20. 

ίο Βί^εΐτηε::·, Όίε ΒείεΐΗ^αη^ άετ Οιηδίεη ϊτη οτίεπίΐίοΐιεη Τεόεη σ. 258. Περί 
των αγώνων δρόμου τών έν τφ Ιπποδρόμω τελουμένων έλέχθησαν τά δέοντα μικρόν 
βνοιτέρω, 
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ρέσωμεν τά εν "Αντιόχεια "Ολύμπια, άτινα, ώς εΐδομεν, διήρκουν έπΐ τριάκοντα 

καί κατόπιν επί τεσσαράκοντα πέντε ημέρας και τό βοτόν πεζοδρόμιον, δ'περ 

ετελείτο την τρίτην "Ιανουάριου, οΐ αγώνες ετελοΰντο, ώς καί οί ιπποδρομικοί, 

έν ήμέραις ευχάριστων γεγονότων, ήτοι γενεθλίων, άναρρήσεως ή στέψεως 

ή στεφανώματος βασιλέως. γεννήσεως βασιλόπαιδος, θριάμβου, υποδοχής ξένων 

ηγεμόνων ή πρέσβετον, γενεθλίων της Κωνσταντινουπόλεως (11 Μαΐ'ου) 1 κτλ. 

"Ότι δέ συνήθεις ήμέραι τελέσεοκ ή σαν καί αί Κυρίακαί και αί μεγάλαι 

θρησκευτικά! έορταί, μάρτυς, πλήν άλλων, καί ό Χρυσόστομος, όστις συχνά 

από τοΰ άμβωνος διεμαρτυρετο προς τούς έγκαταλείποντας την εκκλησίαν 

και σπεΰδοντας εις τον ιππόδρομον 2. "ΐνα τό κακόν σταματήση, ή έκκ?,ησία 

καί ή πολιτεία ώρισαν απράκτους τάς Κυριακάς 3 καί καθώρισαν, ΐνα κατά 

τάς Κυριακάς καί τάς επτά προ καί μετά τό Πάσχα ημέρας, ως καί κατά 

τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια καί των αγίων Αποστόλων μή τελήται θέα 4· 

Παρ" δλα αυτά τά έπί μέρους αγωνίσματα θά ετελοΰντο, καί έν ήμέραις 

εορτών καί θρησκευτικών πανηγυρεων, ώς μαρτυρεί διά την μεταγενεστέρου 

εποχήν πρώτον ό Βαλσαμών πιστοποιών ότι κατά τούς χρόνους του εις τάς 

πόλεις καί τάς έξω χώρας κατά τάς μνήμας των αγίων έγίνοντο πανηγΰρεις, 

χοροστασίαι καί άλλα τινά παίγνια δ, έπειτα δέ καί ό Χωματιανός λέγων 

οτι ή παιδιά τής τοξείας έγίνετο «ημέραν έόρτιον6», προσεπιμαρτυρει δέ 

καί ή κατά τάς αύτάς ημέρας τελεσίς των κατά τε τούς χρόνους τής Τουρκο¬ 

κρατίας καί νυν δέ κατά τόπους. 

Ούδ’ ό χρόνος τών αγώνων ασφαλώς καθορίζεται- κατά τούς πρώτους 

αιώνας φαίνεται ότι ή σαν αί προ τής μεσημβρίας ώραι, αν κρίνη τις εκ τών 

υπό τοΰ Χρυσοστόμου λεγομένων, καθ’ ά οί θεαταί «έκ μέσων νυκτών είς 

μεσημβρίαν μέσην» έκαρτέρουν, διά να ΐδουν τίς θά νικήση, οί δέ άθληταί 

1 Μόνον Μανουήλ ό Κομνηνός ώρισεν,ΐνα αί ήμέραι τής γεννήσεως ή άναγορεύσεως 
βασιλέων καταλεχθώσιν ούχί είς τάς σχολαζούσας, άλλα τάς έμπρακτους. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.1041-1018, 54.660 662, 09.567.570, 63511-516. 

3 Πβ. τόν 61°ν κανόνα τής έν Καρθαγένη ουνόδου καί τον 66°ν τής έν Τρούλλφ 
(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.460,3.466). Καί ό Ιουστινιανός λέγει «κατά την Κυριακήν 
ιπποδρόμων ού τελείται εί δέ φδάσει βασιλέως νατάλιον έν Κυριακή ύπερτίθεσθαι τό 
Όεώριον» (Πβ. Φωτίου, Νομοκ. τίτλ. Ζ κεφ. Λ',Ράλλ-η-Ποτλή,Σύντ. 1.141) καί ό Μιχ. 

Γλύκας (βιβλ. Χρον. 495.71 πιστοποιεί ότι Λέων ό Σοφός «εκέλευσε τάς Κυριακάς 
άπρακτους είναι», καί ό Φώτιος (Νομοκ. βιβλ. Ζ. κεφ. Α' Ράλλη-Ποτλή, Σύντ. 1.135) 

βέβαιοί οτι άπηγορευετο οί ιπποδρομικοί άγώνες νά τελώνται κατά Κυριακήν. 

4 Βλ. τόν 61°ν κανόνα τής έν Καρθαγένη Συνόδου καί τόν 660ν τής Τ' έν Τρούλλφ. 

Βλ. καί V. Οπιιπβΐ, 1.6 οοιηηιβποςηιβηΐ; 61 Ια ίίη άο Γ&ππέβ (16η)οιιχ ά ΙΊαίρροάτοιπε 
άε Οοπείαηΐίηορίε έν ΕεΙιοδ ά’ Οπβηΐ: τόμ. 35 σ. 428 κέξ. 

5 β· Βαλσαμιόν, Είς τόν 3'. κανόνα τής έν Καοθαγένη συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, 

Σύνταγμα 3.466). 

(! Δ. Χωματιανοΰ, Περί τοΰ άκουσίως τόν οίκεΐον παιδα άνελόντος (Ρΐίτε., Απαΐεοία. 

εαςτε. εί οΐαεδϊοπ 6.533). 
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έν «μεσημβρία μέση» έν τώ σταδίω γυμνφ τώ σώματι έδέχοντο την ακτίνα 1. 

Τών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τελουμένων αγωνισμάτων τά μέν 

ή σαν υπό τοΰ νόμου άνεγνωρισμένα υποκείμενα είς τάς ύπ’ αύτοΰ οριζομέ- 

νας διατάξεις, καί τοιαΰτα ή σαν ή πάλη, ή πυγμή, τό άλμα, ό δρόμος καί 

ό δίσκος 2, διαιρούμενα, κατά τούς αρχαίους, εις βαρέα (πάλην - πυγμήν - 

παγκράτιον - δ ίσκ ον) καί κοΰφα (δ ρ ό μο ν - αλ μα),3, τά δέ ελεύθερα 

κατ’ αρέσκειαν τών άγωνιζομένων γινόμενα, εις ά ήπήγοντο ό ακοντισμός, 

ή ύψωσις βαρών, ή διά τόξου βολή καί ή σφαιροβολία. 

Ό λόγος ημών ενταύθα εσται έν πρώτοις περί τών υπό τοΰ νόμου άνε- 

γνωρ ισμένων άγωνισμάτων. 

Η ΠΑΛΗ 

Ή πάλη, ή ας έλέγετο καί παλαίστρα4, τοΰ παλαιστοΰ καλούμενου 

καί παλαιστρίτου5, μνημονεύεται ώς αγώνισμα κατά την απασχολούσαν 

ημάς περίοδον υπό τοΰ Κλήμεντος, οστις συνίστα, ΐνα οί άνδρες παλαίτοσι 

γυμνοί6, συχνά δέ καί υπό τοΰ ’Αρτεμιδώρου7. “Έπειτα πάλη νέων καί νεα- 

νίδων άναφέρεται γινόμενη κατά τά έν Αντιόχεια "Ολύμπια 8, πάλης δ’ αγώνα 

καί παιδοτρίβην άσκοΰντα τόν παλαιστήν επανειλημμένων αναφέρει ό Χρυσό- 

στομος 9. Μετά ταΰτα παλαιστάς καί πάλην άναφέρουσι τά ερμηνεύματα τοΰ 

Πολυδεύκους (σ. 215 Βοιιώοπε), εν δέ τώ ονειροκριτικά) του ό ’Αχμέτ περι¬ 

γράφει αθλητήν ρίπτοντα τά ίμάτιά του καί έτοιμον προς πάλην 10, Νικηφόρος 

δ’ ό πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως έν τώ βίφ Συμεών τοΰ κατά Χριστόν 

σάλου περιγράφει11, τούτον προκαλοΰντα Αιθίοπα είς πάλην, καί νικητήν δέ 

πάλης στεφανούμενον. "Έπειτα Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης έν τη ιστορία του 12 

όμιλεΐ περί εύσωματούντων άνδρών τής παλαίστρας, καί ό Λέων έν τοϊς τακτι- 

κοΐς του 13 συνιστώ προς ιαπείντοσιν τών πολεμίων, ΐνα τούς έκ τοΰ γένους 

αυτών καί ενώ π ιόν των καταπαλαίωσιν οί Ρωμαίοι «έν ταΐς παλαίστραις 

τών παιγνίων». 

I Κταιΐδβ, ΟΙντπρίίΐ σ. 189- 
- Θεόδ. Βαλσαμών, ”Ενθ' άν. 
3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκριτ. 1.26-56 (σ. 27.12.54.19 ΗοΓοΙιετ). Ε. Παυλίνη, 

Ιστορία τής γυμναστικής σ. 2δ8· 
* Θεόδ. Βαλσαμών, "Ενά’ άν. Καί νυν έν Σάμω παλαίστρα λέγεται ή πάλη, 

παλαιστρίζω δ’έν Ήπείρω τό παλαίω. 
β Κωνσταντίνου Π ο ρφυρ ογεννή του, ’ΈκΘεσις 338. 16. 

6 Κλήμεντος, Παιδαγωγός 3. 10.50. 
< Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 55.16,56.6.12,232.13.262.30,255.16 καί άλλαχοϋ. 

8 Μαλάλα, Χρονογ. 287.21,288.5. 
!ί Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 50.422,61.26.573,63.939. 
υ> Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 119 σ. 70.9 (Οτεχί.). 
π Ρ. Ο. 111. 636.637. 
!2 300.6 (Βόνν.). 

ι" Λέοντος, Τακτικά 20. 157 (Ρ, Ο. 107.1056), 
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Βασίλειος ό Μακεδών περιγράφεται υπό τοΰ Γενεσίου 1 ώς «κατά πάλην 

Άρισταίου καί Αιακού άλκιμώτερος καί αΰτοΰ Ήρακλέους εφάμιλλος», εν 

κειμένφ δέ του ΙΒ'. μ. X. αίώνος επιτιμώνται οι μοναχοί ως παιγνίως συμ¬ 

πλεκόμενοι2. Ό Άκτουάριος μετά ταΰτα λέγει οτι προς γυμνασίαν συντε- 

λοΰσι «πάλαι καί δρόμοι»3, κατά την ’Αχιλληΐδα, δέ, ποίημα των τελευταίων 

αιώνιον, επί τη αναγγελία των νικών του "Αχίλλειος γίνονται: 

μετά τους δείπνους οί χοροί, μετά χορούς ορχήσεις 

μετά όρχησμάτων πάλαισμαν και συμπλοκή άλλήλων4. 

Καί ό Κρής δέ Στέφανος Σαχλίκης, συγγραφεύς τοΰ ΙΕ λ αίώνος, έ'γρα- 

•ψεν δτι οί διασκεδάζοντες, άφ’ ου πιουν, 

Και τότε άπομαζώνοννται μοίρα εις το λιβάδι, 

άλλοι αγαπούν τό πάλ,αιμα, άλλοι νά τραγωόονσι*. 

"Ως εκ τών ανωτέρω φαίνεται, τό αγώνισμα τής πάλης, προσφιλές ον 

παρά τοΐς ήμετέροις προγόνοις, έτελεΐτο μέχρι τής άλώσεως συνεχώς. Αλλά 

καί μετά ταΰτα, ώς ή περιβόητος πάλη τοϋ Διγενή προς τον Χάρον καί τα 

δημοτικά ημών τραγούδια δηλοΰσιν, έξηκολούθησεβ, καί νυν δέ είναι συνή¬ 

θης. Νυν δηλαδή έν Μαδΰτψ κατά τάς δυο τελευταίας Κυριακάς τών Άπό- 

κρεω, έν Αΐνφ κατά την Ιορτήν τοΰ αγίου Γεωργίου καί έν τοΐς περιχώροις 

τών Σερρών καί έν Καστανιαΐς τής "Ανατολικής Θράκης κατά τάς μεγάλας 

εορτάς γίνεται άγων πάλης7. 

Συνήθους οντος παρά Βυζαντινοις τοΰ αγωνίσματος τής πάλης οί 

παλαισταί έχαρακτηρίζοντο ώς κυρίως άδληταί, άντιδιαστελλόμενοι προς 

τους δρομείς 8. Οΰτοι, ώς καί οΐ άλλοι άθληταί, διά σάλπιγγος κήρυσσαμένης 

ι Γενεσίου, Βασιλ. 126.12 (Βόνν.) 

2 Ργ. \ν λ γτ ε η, ΤΙιε ηΐααΐ οπϋιι&ιιοε οί Νεορίινίιικ (ΑΓοΙιεοΙο^ία τόμ. 47 σ. 27). 

Ά Άκτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος βιβλ. 2 κεφ. 11 

(Ιόεΐετ, Ροδιοί βί ταεόΐοΐ Οταεοϊ τηίηοτβδ 1.374). 

4 Στίχ. 671 (Ηοδδβΐίη^). 

■' Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ. 254 (έκδ. Παπαδημητριού). 

!! 'Ο ετοιμοθάνατος Διγενής λέγει: 

κάνεις δεν ήταν οάν κι έμέν εις τής ανδρείας τή χάρι 

ςτό μπάλα ιμα, 'ςτο τρέξιμο, ’ςτό πήδος, ’ςτό κοντάρι 

Ν. Πολίτου, Άκριτικά άσματα, ό θάνατος τοϋ Διγενή (Δαογρ. 1.218). 

7 Βλ. Λαογρ. 3.171 καί Μιλτ. Σαραντή, Άπό τά πανηγύρια τής Θράκης (Θρφκικά 
8.418). Την συνήθη χρήσιν τής πάλης κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους και τούς 
σημερινούς δεικνύει ή σημασία τοΰ παλεύω τοΰ κειμένου αντί τοϋ προσπαθώ, καταγίνο¬ 

μαι ("Αμφισσα) ή τοΰ μετ’ αγωνίας προσπαθώ (κοινότερον). 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55.519, 6415. Ό Χορίκιος, υπέρ τών έν Διονύσου τον 
βίον είκονιζόντων σ. 379.22 (Ροτεΐοτ) αντιδιαστέλλει τούς άθλητάς προς τούς δρομείς 
καί τούς παγκρατιαστάς. Κατά τήν επί Κωνσταντίου γραφεΐσαν «έξήγησιν δλου τοϋ 
κόσμου» τούς καλυτέρους παλαιστάς παρείχε τότε ή "Ασκαλον (Κ. Σάθα, Δοκίμιον λξ). 

τής ένάρξεως τοΰ άγώνος, ώς καί παρ’ άρχαίοις 1, ε’ισήρχοντο εϊς τό στάδιον 

γυμνοί2, διάζωμα μόνον φοροΰντες3 καί άληλιμμένοι μέ ελαιον4, προΰχώρουν 

μέχρι τοΰ σημείου, ένθα έμελλε νά διεξαχδή ή πάλη. Ήτο δέ τούτο χώρος, 

γύρο τοΰ οποίου ειχον έμπαγή πάσσαλοι περιβαλλόμενοι υπό σχοινιών, τοΰτο 

δ’ ΐνα εμποδίζεται ή εις τον χώρον τοΰιον εΐσπήδησις τών θεατών τών υπέρ 

τοΰ ενός ή τοΰ άλλου άθλητοΰ ενδιαφερομένων 5. 

Οί παλαισταί ήλιοκαεΐς καί εύσαρκοι6, Ϊνα, καί διά τοΰ βάρους των 

ακόμη καταβάλλωσι τον αντίπαλον, ήρχοντο εις λαβάς 7, αϊτινες πολλάκις 

ήσαν τόσον ΐσχυραί, ώστε καί πληγάς νά προξενώσιν 8. 

Ή τών αρχαίων παλαιστών συνήθεια νά πτΰωσι προ τής συμπλοκής 

εις τάς παλάμας αυτών καί νά προσλαμβάνωσιν έπειτα πόνιν, ΐνα ΐσχυρότερον 

οΰτω κρατώσι τον αντίπαλον, τότε δεν συνειθίζετο9 . 

Κατά τήν διεξαγιογήν τής πάλης, καθ’ ήν άγνοοΰμεν, άν καί πυγμής 

χρήσις έγίνετο, εάν οί παλαισταί υπό τής ορμής τοΰ άγώνος παρασυρόμενοι 

έξεσφεδονίζοντο έξω τοΰ περισχοινίσματος, ώφειλον νά έπανέλθωσιν εις τον 

τόπον τής αγωνίας καί νά μη έπαναρχίσωσι τήν πάλην, αλλά νά λάβωσι τήν 

στάσιν εκείνην, ήν είχον προτοΰ έκσφενδονισθώσι10. Τον κανόνα τοΰτον ήκο- 

λοΰθουν και οί αρχαίοι παλαισταί, ώς μανθάνομεν έκ τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ 

Φαιδρού τοΰ Πλάτωνος, (236ο) οστις ερμηνεύων τήν φρ. «εις τάς όμοιας λαβάς 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63, 52. 869. Τ Κτεαδε, Οίγηιρίπ ο. 143. Άχμέτ,’Ονειροκρ. 

κεφ. 119 (σ. 70.9 ΌγθχΙ.). Εντεύθεν καί ή συνήθης φράσις «άποδύεσθαι προς τούς Αγώ¬ 

νας» ή «άποδύεσθαι πρός τά καλαΐσματα». 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.744,62.98,64.537. Κλή μ εντός, Παιδαγ. 3.10 (σ. 265.13) 

* Χρυσόστομος. Ρ. Ο. 56.172. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.619, 63.342. Καί σήμερον είς τά περίχωρα τών Σερρών 
οί παλαίοντες αλείφονται έλαίφ. 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.587. Καί ό χώρος ένθα ήγωνίζοντο οί μονομάχοι περι- 

γράφεται ώς «διά τινων σανίδων κύκλφ περιπεφραγμένος τόπος» Μαρτύρων τοΰ άγιου 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Η. ϋβίβΐιαγε, Βθδ 1έ§6ΐκϊβδ §Γ6αηυο5 άβδ δαίπΐδ πιΐΗ- 

Ιαϊτεδ 260.13. 

6 “Ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης βιβλ. Ζ' 16.2 (ϋο Βοογ) περιγράφει τινά «ός ήν 
τήν παρειάν τοΐς εύσωματοϋσι καί πρός τάς παλαίστρας γινομένοις προσεοικόίς». Έν 
τφ έθνικω ημών έπει ό Φιλοπαπποϋς λέγει πρός τόν Διγενή οτι όέν κάμνει δι’απελάτης, 

διότι είναι υπό λιγνός (στίχ. 657, Ηβδδβΐίπ^) 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.160, Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. Ο. 46.469 Πβ. καί τήν 
άρχαίαν αγωνιστικήν φρ. «εις λαβάς ίέναι». Περί Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου λέγει 
ό Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 4.163) όχι «εΐ άποθλίψαι πήχύν 
τίνος αίροϊτο πολλών εκείνος ημερών έδεϊτο πρός ΐασιν». 

8 Εντεύθεν καί τό ήμέτερον λαβώνω κατήντησε νά σημαίνη πληγώνω. 

9 Βλ. τό επ’όνόματι τοϋ Ζωναρά λεξικόν έν λ. κονίζω. Ό Ηλιόδωρος έν τοΐς 
Αίθιοπικοΐς του (10 κεφ. 31) γράφει διά τόν παλαιστήν «Κόνιν άνελόμενος καί ώμ.οις τε 
καί πήχεσιν έτι ίδρώτι νενοτισμένοις επιχεάμενος». 

10 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.587. 
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έλήλυθας» παρατηρεί· «από μεταφοράς εΐρηται των παλαιόντων, οί του άφω- 

ρισμένου προς τό παλαίειν τόπου οπότε έκπέσοιεν ειτα επί του αύτοΰ καί 

τόπου καί σχήματος, ει πάλιν έ'λθοιεν εις όμοιας έληλυθέναι λέγονται λαβάς» 1. 

ΙΙαρά Βυζαντινοΐς ύπήρχον διάφορα είδη πάλης ή μάλλον διάφοροι 
λαβαί αυτής. 

Εν πρώτοις μνημονεύεται η ορθή πάλη, ήτις συνίστατο εις την 

«απ’ αυχένων καί χειρών καί πλευρών έξείλησιν» καί ήν συνιστά ό Κλήμης 

Είκ. 8. Ή έν τφ σταδίφ πάλη Λυαίου καί Νέστορος, έκ τοιχογραφίας τής μητρο- 

πόλεως τοΰ Μυστρά. (Ο. Μΐΐΐεί, ΜοπιιπιοπΙδ όγζ&πΐίπβ άε ΜΐδίΓ& Ρ1. 69.,). 

ώς κοσμίαν καί άνδρώδη. Κατ’ αυτήν ό πίπτων επί τοΰ εδάφους αγωνιστής 
ήττάτο 2. 

Μετά ταυτα συνειθιζετο καί ή εξο5καρπος πάλη, ήν αναφέρει κατά 

τον ΙΒ' αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγων περί αυτής· «καρπός, άφ’οΰ 

παράγεται τό μετακάρπιον καί ό κοινώς λεγόμενος καρπόχειρ καί ή παρά 
τοΐς ίδιώταις έξοόκαρπος πάλη»3. 

Ήτο δ’ ή έξώκαρπος πάλη ό τρόπος εκείνος τοΰ παλαίειν, καθ’ δν οι 

ι Έπιθι Ε. Παυλίνη, Ιστορίαν τής γυμναστικής σ. 62. Βλ. έν τούτοις περί τής 

φρ. Ε. Ο χ· & δ 6 ε τ §- ε τ, ϋίε ΕρΗεόεη Βί1άιιπ§· σ. 210. 

2 Κλήμεντος, ΙΙαιδαγ. 8.10 (σ. 265.24 δίόΐιΐίη), 

3 Ε ύ σ τ α ΰ ί ο υ, Ιίαρεκβ. 1572.89, 

I 

■ 

άνταγωνισταί έλάμβανον άλλήλους έκ του άνω μέρους τών καρποχείρων ή 

τών καρπών δήλα δή τών χειρών 2». (Πβ. ίσως την είκ. 4). Μέ την έξώ- 

καρπον δέ ταΰτην πάλην ουδαμώς σχετίζεται τό πάγκαρπον, τό όποιον ήτο 

μέρος τοΰ μονή μερ ίου, ενός δήλα δή τών επτά θεαμάτων, άτινα ώφειλεν 

ό ύπατος νά παράσχη προς διασκέδασιν τοΰ λαοΰ 3. 

Τήν λαβήν ταΰτην έ'χομεν καί ημείς σήμερον καλοΰντες τον τρόπον 

τοΰτον τής πάλης «χέρι μέ χέρι». 

Είδομεν ανωτέρω ό'τι ό Ιουστινιανός πέντε αγώνας έπέτρεψε, μεταξύ 

δέ τούτων καί τήν περιχυτήν. Καί μεταφράζει μέν απλώς τήν περιχυτήν 

διά του πάλην ό Βαλσαμών 4, ούτως όμως εκαλείτο τό είδος εκείνο τής πάλης,, 

καθ’ δ ό παλαιστής «περιπλέκετο τω άντιπάλω 5» έφορμών κατ’ αύτοΰ καί 

έναγκαλιζόμένος αυτόν. Ό τρόπος ούτος νυν καλείται αγκαλιαστά, Γαλ¬ 

λιστί δέ οοι-ρδ ά οοτρδ 6. (Είκ. 3). 

Ό έν τή πάλη προκαλών τον αντίπαλόν του «ό αΐρων αυτόν εις γΰρον», 

ως έ'λεγον 7, συνεπλέκετο προς αυτόν καί σταυροειδώς8. Όποια τις ήτο 

ή σταυροειδής πάλη, ήτις καί διά τοΰ ρήματος κονδυάζω έδηλοΰτο, άγνοοΰ- 

μεν- ΰποθέτομεν ότι ούτως εκαλείτο ή λαβή, καθ’ ήν ό παλαιστής λαμβάνων 

διά τής έτέρας χειρός τον ανταγωνιστήν από τοΰ μέσου καί υψών αυτόν 

ούταις ώστε τά δύο σάιματα νά άποτελέσωσι τό σχήμα X, έ'ρριπτε κατόπιν 

αυτόν επί τοΰ εδάφους. 

ι Μελετίου, μονάχου, Περί τής τοΰ ανθρώπου κατασκευής (Μί^ηβ, Ρ. Ο. 64. 1249). 

Κωδινοϋ, ΙΙερί τών όφφικιαλίιον 49.7. 

2 Καί νΰν ό καρπός τής χειρός λέγεται έν Καρΰστφ καρπόχερο. Έν "Ιμβριρ 

γυρίζου ξώκαρπα σημαίνει διάγω βίον έκδοτον. 

3 Ιουστινιανού, Νεαρ. 105.1. (Ζ&οΐιαπίΐβ νοπ Κίη§-&ηΐ1ΐ3.1, Ιττφετπϊοπδ ΙιΐδΙίηΪΗπί 

πονβΐΐαο ριιπε νοο&πΐιιτ 1.468). Πάγκαρπον κατά τάς θηριομαχίας ήτο ό συμμιγής 

θηρίων φόνος. 

4 Θ. Βαλσαμών, Εις τον ΙΓ'. κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη Ποτλή, Σύν¬ 

ταγμα 4.138). 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 56.574. 

6 Ε. Βοομ Ίο ΡοαηυϊέΓβδ, Εββ )οιιχ άβδ αποϊβπδ σ. 104. 

7 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κιονσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν 

σαλοΰ (Μί§;η6, Ρ. Ο. 111.636). Συνήθης καί ή φ. «άρπάζειν τινά γύροις» ή «γυροβολεΐν 

τινα» Νικηφόρου, Ένθ’ άν. Εντεύθεν τό γυρίζω κατήντησε νά σημαίνη αγωνίζομαι 

πβ. τό περί Άχιλλέως λεγόμενον: 

κανείς τοΰτον ονκ ετρεψεν η ενική ο εν πολλάκις, 

άλλ’ δοοί τον εγ ν ρ ισαν, τό αλλοίμονον επήραν. 

Άχιλληίς στίχ. 1560 (Ηοδδοΐίπ^). Καί ό Διγενής καυχώμενος πρός τον Φιλοπαπποΰν διά 

τήν ταχύτητα τών ποδών του λέγει· δύναμαι 

καί τον λαγόν εις τ ανήφορον τρίτον να τον γυρίσω στίχ. 675 (Ηθδδείϊπ^). 

Καί ή σημερινή δέ φρ. «έ'μπα εις τό γΰρο καί νά δής» έπί τών εκτός τής ύποθέσεως 

όντων καί διδόντων συμβουλάς, έντεΰθεν έχει τήν αρχήν. 

3 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεοος, Ένθ'άν, 

ιριε Εταιρείας; Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'. Επετε 6 
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“Αλλο είδος πάλης, ή «κατά πόσδρεζαν» λεγάμενη, συνίστατο εις τό να 

ανύψωση τις τον αντίπαλόν του καί περιστρέψας αυτόν ίσχυρώς νά τον ρίψη 

επί του εδάφους. Ούτως ή νίκη λαμπρότερα άπεφαίνετο 1. 

Τέλος άπόκειται εις τούς αγωνιστικούς νά χαθορίσωσι τί είδους ή το «τό 

παλαίειν έκ δακτύλων δύο περί μίαν ποιοΰνια», όπερ αναφέρει ό Άρτε- 

μίδωρος 2. 

Οί παλαισταί οί τό βραβεϊον της νίκης έπιδιώκοντες, έπρεπε καθ’ δλας 

Εικ. 4. Πάλη τυΰ Ιακώβ προς τον υπό τοΰ Θεοϋ σταλέντα Άγγελον, ΐνα 
χόν δοκιμάση. Έκ χ. τοΰ Ε'. αίώνος τής εθνικής βιβλιοθήκης τής Βιέννης. 

(Η. Ρ ε ΐ Γ ο ε - Κ.. ΤγΙβΓ, Β’ειΊ Βγζιηίΐη I. ρΐ. 194). 

τάς φάσεις της πάλης νά παλαίωσιν έπιστημονικώς καί νά μεταχειρίζωνται 

όλα έκεΐνα τά σχήματα, δι’ ών θά έκέρδιζον την νίκην. "Επρεπε λοιπόν 

τοΰ αντιπάλου «σκέλος έλκειν», λαμβάνοντες δήλα δή σκέλος αύτοΰ καί άνυ- 

ψοΰντες αυτό νά τον άνασκελίσωσιν. "Αλλοτε, προσποιούμενοι δτι έπιπτον, 

κατώρθωνον νά καταρρίψωσι τον ύπερκείμενον, καιρίαν κατ’ αύτοΰ καταφέ- 

ροντες πληγήν8. Τώρα, άν καί έσκέλιζον τον αντίπαλον «βάλλοντες σκελέαν» 

’ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59.159,61.688, Γενεαίου, Βασιλ. 110. 6 έξ. 127.22. - 

2 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1-60 (σ. 56.12, Ηετοΐαετ). 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.341, Μανουήλ Δεσπότου Ηπείρου, Πρός τον 
Πατριάρχην Γερμανόν (Βά. ΚυτΙζ, Οόπεΐορίιοτοε νοπ ΑπΙίγΓΕ Με Εχετεΐι άεε Ραίπατ. 

οΐιεπ Οεπηιιηοδ Β. Ζ. 16. 132. 27). Παλαιστήν προσποιούμενον ότι ήττάται, Χνα επιτυχή 
την νίκην, περιγράφει 6 Ηλιόδωρος έν τοις Αίθιοπικοΐς του (10 κεφ. 31.32). 

Αγώνες, αγωνίσματα καί άγιονιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν· χρόνους. . 83 

ή «βάλλοντες πόδα» 1, ώς έλεγον, δεν φαίνεται εκ των μαρτυριών των συγ¬ 

γραφέων2. Ό Ηλιόδωρος μόνον έν τοις Αίθιοπικοΐς του (10 κεφ. 32) περι¬ 

γράφει δ,τι οι αρχαίοι έλεγον πτερνίζειν, όταν λέγη διά τον παλαίοντα 

Θεαγένη «Τά σφυρά καί άσιραγάλους τή πτέρνη σφοδρώς τε καί έπαλλήλως 

έκμοχλεύσας εις γόνυ τε δκλάσαι βιασάμένος». 

Ό παλαιστής, δστις, τουλάχιστον κατά τά έν Αντιόχεια Όλύμπια, διά 

κλήρου έλάμβανε τον ανταγωνιστήν 3 καί δστις καί πλείονας τοΰ ενός πολ- 

λάκις άντιπαλαίοντας έπρεπε νά καταβάλη, ΐνα άναδειχθή νικητής4, διεξήγε 

σκληρόν αγώνα. Τά κείμενα συχνά όμιλοΰσι περί τοΰ καταρράσσοντος ·’ 

ή καταρρηγνύντος6 ή καταγνύντος7 τον αντίπαλον, ώς καί περί τοΰ 

μετά την πτώσιν λιποθυμοΰντος καί αίμα έκ τής ρινός καί των ώτων άνα- 

βλύζοντος8 ή καί διερρηγμένου τό κρανίον9. 

"Ινα δ’ άνακηρυχθή τις νικητής, έπρεπεν ού μόνον νά καταβάλη τον 

αντίπαλον, καί μάλιστα τρις10, αλλά καί νά έφαρμόση, δπερ οι αρχαίο ^Ελλη¬ 

νες έκάλουν άλίνδησινή κΰλισιν, νά κάμη αυτόν ύ π όστ ρ ω μα “, ώς 

έλεγον οί Βυζαντινοί, ούτω δήλα δή νά τον καταρρίψη, ώστε τά νώτά του 

νά έγγίσωσι τό έδαφος, «νά φάγη ή πλάτη του χώμα» ώς κοινώς νυν λέγεται. 

Άλλα καί επί τοΰ εδάφους έξηπλίομένος ώφειλεν ό καταπεσών, κατά 

τούς αρχαίους αγωνιστικούς κανόνας, νά έξακολουθήση άγωνιζόμένος12 εα>ς 

1 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Μΐ§ιιε, Ρ. Ο. 

93. 1725). 

2 Πβ. την Βυζαντινήν παροιμίαν μικρός τον μέγαν δύναται, σκελέαν βάνει καί αυτός 
(Κηιηιό 3θ1ιεΓ, ΜΟδ.) 107-209) Ν. Πολίτου, Ερμηνευτικά εις Βυζαντινός παροι¬ 

μίας (Έπετηρΐς Παρνασοΰ 2.123.) 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 64.881. Βλ. καί ]. Κτβιίδε, Οίγηιρϊδ σ. 109 έξ. 112. 

Ί ’Έστω ανταγωνιστής εις, έστωσαν καί άθληταί δύο πρός εκείνον παλαίειν μέλλον- 

λοντες, Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 634. ”Ως άν τις εΐποι αθλητήν πάντας καταβαλόντα 
καί μηδένα έ'χοντα ανταγωνιστήν, Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 150. Ό αθλητής κάν πάν¬ 

τας νικήση, νικηθή δ’ υπό τοΰ τελευταίου ούχί πάντα αότφ άνόνητα; Χρυσόστομος, 

Ρ. Ο. 63. 170. 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59.159. Παρ’ άρχαίοις ράσσειν καί άράσσειν βλ. 

Β. θΓ35ΐ>ει·£0Γ, Ετζίε1ιιιη§ ηπά Όπ16γγϊο1ιΙ Α2 356. 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61.688. 

7 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ των ορχηστών 119 (τόμ. 4.497 ΡοτεΙετ). 

8 Γενεοίου, Βασιλ. 4. 127.22. 

ί* Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν 
σαλοΰ (Μϊ^ηε, Ρ. Ο. 111.636). 

10 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.162. Β. Οτ350βΓ§εΓ, Ετζΐεΐταη^ ιιηά υπίετπείιΐ Α, 

337. ]. Κ τ 3 α 5 ε, Οίγιπρϊα σ. 149. Καί νδν έν Αΐνφ ό παλαιστής, ΐνα άναδειχθή νικη¬ 

τής, πρέπει νά καταβάλη δύο ή τρεις αντιπάλους άλληλοδιαδόχακ. 

ιι Μανουήλ Δεσπότου Ηπείρου, "Ενθ’ άν. 

12 ναηοε, Βεϊΐτά^ε ζιιγ όγζαηΐίηίδοΐιεη Κιι1ΐιπ·§εδ1ιίε1ιίε, σ. 56, Μ ϋ 11 ε 1)ε 

ί>εηίο, τηοπόηδ εΐ Ιιιχα 3ενί Τΐιεοάοεϊαπί σ, 66. 
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δτου, άποβαλών πάσαν ελπίδα, ν’ άνατείνη τον δάκτυλον, δείγμα ομολογίας 

τής ήττης1. 
Η ΠΥΓΜΑΧΙΑ 

Πόσον σύνηθες ήτο,' τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας, τό 

αγώνισμα τής πυγμής παρά τοΐς Βυζαντινοΐς δεικνύει δτι τδ πυκτεύειν 

κατήντησε νά σημαίνη απλώς άγωνίζεσύαι2 καί τούτο, εν φ, ώς έλέχθη, 

άπρεπης έθεωρεϊτο υπό τών Χριστιανών ή πυγμαχία ως παραμορφούσα τό 

πρόσωπον τού ανθρώπου 3. 

Μετά λοιπόν τον επανειλημμένως την πυγμαχίαν άναφέροντα Άρτεμί- 

δωρον, κατά μάρτυρα τον Αιβάνιον, οί σύγχρονοί του κατηνάλισκον ημέρας 

δλας έν τοΐς θεάτροις, ίνα ϊδωσι τούς έκεΐ πυκτεύοντας 4, περί πυκτεύοντος 

δέ καί τών άριστα πυκτευόντων καί τών τραυματιζόμενων εν τή πυγμαχία 

όμιλεΐ κατόπιν έν τοΐς λόγοις του ό Χρυσόστομος δ. Πυγμαχίας αγώνας κατά 

τά Όλύμπια αναφέρει καί ό Μαλάλας 6, πυκτεύοντας δέ καί οϊ Πανδέκται 7. 

Καί τά ερμηνεύματα δέ τού Πολυδεύκους μνείαν ποιούνται πυκτών (σ. 95, 

Βοαοΐιεπε). 

Βραδύτερον τού Βασιλείου Μακεδόνος έπαινεΐται ή περί την πυγμαχίαν 

δεινότης'8, ό Θεόδωρος Βαλσαμών εις τούς πέντε υπό τού νόμου άνεγνωρι- 

σμένους αγώνας καταλέγει καί την πυγμήν 9, έν δέ τοΐς Προδρυμεΐοις ποιή- 

μασιν άναφέρονται δ Χονδρός καί ό Καλολέων παίζοντες τούς πύξους10 *. 

1 Ό Άρισταίνετος είς τάς ερωτικός του επιστολάς (βιβλ. Β' έπιστ. 18 ΗεπΛβΓ, 

ΕρίδίοΙοβτΗρΙιΐ ΟΓ3.60Ϊ σ.169) παριστάνει εραστήν «είς σύμβολον παραδόξου νίκης άνα- 

τείνοντα την χεΐρα». Καί έν τφ έΟνικφ ημών έπει ό ήττηύεϊς όμηρός δείχνει δάκτυλον, 

λέγων προς τον Διγενή. «ζής καί χαίρεσαι, καλέ νεώτερε, έδικόν σου εναι τό νΐκος» στίχ. 

53 (Ηεδκεΐίη»). Πβ. καί τό κείμενον τής "Ανδρου στίχ. 392 (Μηλιαρ). Καί νΰν έτι έν 
Μαδύτφ 6 ήττηθείς παλαιστής αίρει δάκτυλον, έν Αΐνφ δέ καί τοΐς περιχώροις τών 
Σερρών ό νικητής υψώνει καί κρατεί διά τών χειρών τον ήττηθέντα, οπότε ζητωκραυ- 

γάζουσιν οί θεαταί. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63.711,844, 64.457.545, Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 2.32. 

(σ. 128.21 Ηετοΐιει-). Ή πυγμαχία κατά τούς χρόνους του Άρτεμιδώρου (ενθ’ άν.) εκα¬ 

λείτο καί μάχη· «ή πυγμή μάχη καλείται εί καί μή δι’ δπλων γίνεται-. 
3 Α. Β ί £ ο 1 ηΐ & ί τ, Γ)ΐε Βεΐ6ί1ΐ§ιιη§ άετ Οτπδίεη σ. 272. Κατά τόν Άρτεμίδωρον 

1.61 (σ. 57.1) «πυκτεύειν παντί πονηρόν· προς γάρ ταΐς αίσχύναις καί βλάβας σημαίνει 
καί γάρ ασχημον γίνεται τό πρόσωπον καί αίμα αποκρίνεται». 

4 Λιβανιού, Προς Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 60 (τόμ. 4.458.11, Ρδεδίετ). 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.689, 61.573, 63.209. 

6 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.5. 

7 Βιβλ. 11.5.2.1. 

3 Γενεσίου, Βασιλειών 126.10. 

9 Θ. Βαλσαμών. Είς τόν ΙΓ'. κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 
4.133). 

Ό Η εδ$ε1ΐη§·-ΡβΓποί, Ροέιπεδ Ρι-οάτοπύςαεδ III. 295 ά. Τό πύξος παρά τό πύξ· 

πύξ· πυγμή, γρόνθος, είπεν ό Ησύχιος- καί ό Μοιρις 323 πΰξ· Αττικοί, γρόνθος Έλληνες. 
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Εισερχόμενοι δ’ εις τό στάδιον οί πύκται, έφόρουν, κατά τρόπον παρά¬ 

δοξον, κατά μάρτυρα τόν Χρυσόστομον, «ίμάτιον έλαίω διάβροχον ι» καί 

ήγωνίζοντο έχοντες, πιθανοίτατα, ώς καί κατά την άρχαίαν έποχήν, περί τούς 

δακτύλους ιμάντας, άνθ’ <δν κατά τά Όλύμπια, ώς βέβαιοί ό Μαλάλας, μετε- 

χειρίζοντο πυξίνους δακτύλους 2. 

Προϊόντος δμως τού χρόνου φαίνεται δτι ή χρήσις τών ιμάντων έξέλιπεν, 

άφ’ ού κατά τόν ΙΒ'. αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος αναφέρει ώς τι 

παράδοξον τό δτι επί τών χρόνων του ένεφανίσθη είς τά ανάκτορα Πέρσης 

πύκτης έχων περί τάς χεΐρας βοείους ιμάντας 3. 

Ός δέ κατά την πάλην, ούτω καί κατά την πυγμαχίαν, οί έν τή ακμή 

του άγώνος απομακρυνόμενοι τής κανονικής των θέσεως καί μέχρι τών 

εδωλίων τών θεατών φθάνοντες ώφειλον νά έπανέλθωσιν είς ήν πρότερον 
κατεΐχον θέσιν καί στάσιν 4. 

Έθεωρεϊτο δ’ ικανός πυγμάχος ό κατά την πυγμαχίαν πλήττων καί μή 

πληττόμενος ή 6 όλιγώτερα κτυπήματα λαμβάνων καί περισσότερα δίδων 5 

καί ήτο φυσικόν τούτο, άφ’ ού ή σφονδυλέα 6 ή ή γροθέα 7, καί μάλιστα 

ή έξιστρεπτή, ή ξανάστροφη νΰν κοινώς, ήτο πολύ Ιπικίνδυνος καί οδυνηρά. 

Ούδείς πυκτεύειν αίρούμενος χωρίς τραυμάτων προσδοκά στέφανον άνα- 

δήσασθαι, αναφωνεί ό Χρυσόστομος 8 δ αυτός δέ παριστα φοβούμενου τόν 

μέλλοντα νά μετάσχη άγώνος πυγμής 9 Όντως πλέον ή άπαξ μνημονεύονται 

πυγμάχοι τραύματα λαβόντες, καταχεκομμένοι την κεφαλήν, αϊματι κατερ- 

ραντισμένοι10 καί περιφερόμενοι σκοτοδινιώντεςη. 

Επειδή δ’ ανδρισμού δείγμα ήτο πληττόμενοι οί πυγμάχοι νά μή έκδη- 

λώνωσι τόν πόνον των, άλλ’ υψηλόν τόν αυχένα νά έ'χωσι12, διά τούτο, μετά 

όδυνηρά κτυπήματα, περιγράφονται τά χείλη δάκνοντες καί τούς δδόντας 
τρίζοντες13. 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.543. 

2 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.5. Καί ό σχολιάζων δέ τό ανωτέρω χωρίον τοΰ Μαλάλα 
Εάηιτιηάιΐδ ΟΙιϊΙπιεδάιικ λέγει· ρυ§ί1ε5 νέτο άί&ίίϊδ όαχείδ δίνε όαχο ηαυηϊϋδ εετίαπίεδ 
ηΐαδηιιαιη αΐίόί ϊηνεπϊο. 

3 1324.20. 

4 Μϋΐΐετ, Όε §εηίο, πιοήόιΐδ εί Ιιιχα αενί ΤΒεοάοδϊδηί σ. 66. 

■’> Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.543. 

3 Νικήτα Χωνιάτου. Χρον. Διήγ. 736.14 Β, Άχιλληΐς, στίχ. 1164 (Ηεδδείϊπβ). 

7 Διήγησις του Διγενή στίχ. 633 (Ηε5δε1ϊπ§). 

8 Χρυσόστομος. Ρ. Ο. 63.713. 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.306. 

ίο Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.984, 62.206, 63.51.710, 64.553. 
1> Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 57.212. 

ΐ"2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61.256. 

13 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60.231,61.321. 
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"Οτι δέ κατά την πυγμαχίαν, εκ τής βιαίας πληγής και θάνατοι συνέ- 

βαινον, λέγουσιν οί συγγραφείς 1. 

Εις τά ανωτέρω ας προστεθή δτι, ΰταν κατά τους μεταγενεστέρους 

μάλιστα αιώνας, λόγος γίνεται περί μονομαχίας και μονομάχων δεν πρόκει¬ 

ται περ'ι των από τής Ρωμαϊκής εποχής γνωστών εκείνων μονομάχων, άλλ 

απλώς περί πυγμάχων ή παλαιστών 2. 

ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ 

Τοϋ αγωνίσματος τοΰτου, όπερ, ώς και παρ αρχαίοις, συνιστατο εκ 

πάλης καί πυγμής, μνεία γίνεται υπό τοϋ Άρτεμιδώρου3, τοϋ Λιβανιού4, 

κατόπιν υπό τοϋ Χρυσοστόμου5 καί έπειτα υπό τοϋ Μαλάλα6 γράφοντος 

οτι έν τοΐς κατά την Αντιόχειαν Ό?ιυμπίοις οί εϋγενείς νέοι επάλαιον και 

επαγκρατίαζον. Έκτος τών ανωτέρω καί δ Χορίκιος έν τώ λόγω του υπέρ 

τών έν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων δμιλεΐ διά τάς πληγάς, τας οποίας 

καταφέρει ό παγκρατιαστής καί ών άνευ δεν δΰναται νά επίδειξη την τέχνην 

του \ δεν μένει δ’ άμνημόνευτον τό αγώνισμα καί έν τοϊς Πανδέκταις8 καί 

έν τοΐς έρμηνεύμασι τοϋ Πολυδευκους9. 

Κατά την μεταγενεστέραν μαρτυρίαν τοϋ Βαλσαμώνος εις τούς υπό τοϋ 

νόμου άνεγνιυρισμένους πέντε αγώνας δεν άναφέρεται τύ παγκράτιον, φαίνε¬ 

ται δμως οτι τούτο συνυπονοεΐται μετά τής πάλης καί τής πυγμής, αϊτινες 

καί ώρισμένως άναφέρονται. Λέγο> τοϋτο, διότι είναι ό αυτός Βαλσαμών 

δ άναφέρων έπί τών χρόνων του «παλαιστάς καί τούς άλλους άγωνιζομένους 

παγκράτιον» 10. Κατά την αυτήν εποχήν άναφέρεται όμοίως τδ παγκράτιον, 

κείται δμως τοϋτο απλώς αντί τοϋ αγώνισμα”. 

ι Χορικίου, Υπέρ τών έν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων 379. 1 (ΡοΓδίετ- 

Κϊοΐιΐδΐεΐ^). 
2 Πβ. τά τοΰ Άρτεμιδώρου. Όνειροκρ. δ. 58 (σ. 264. 23) «άπεγράψατο εις μονο¬ 

μάχους καί πολλοϊς έτεσιν έπύκτευεν απότομον πυγμήν». Καί περί Βασιλείου τοϋ Μακε- 

δόνος μέλλοντος νά παλαίση λέγει ό Γενέσιος (Βασιλ. 110.7). «Προσκέκληται καί αυτός 

καί προς μονομαχίαν τοϋ κρείττονος άγεται». 

3 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1.61.62, 5.45 (σ. 57.1.6, 262.13). 

4 Λιβανιού, Προς Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 119 (τόμ. 4. 497.10 Ροτείετ). 

ό Χρυσόστομος, Ρ· Ο. 50. 665, 52. 76, 63. 626. 

6 Μαλάλα, Χρονογρ- 287.21,288.6. 

7 Σελ. 379. 22 (ΡοτεΙετ - Κ.ΐε1ιί5ίεί§). 

8 Πανδέκτ. 9. 2. 3. 
9 Πολυδεΰκους, Ερμηνεύματα 6.95 (Βουείι&πε). 

ίο Θ. Βαλσαμών, Επιστολή περί ρασοφόρων (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα4.498). 

ιι Έν τή περιγραφή τορνεμέντου, εις δ μετέσχε Μανουήλ ό Κομνηνός, λέγεται· «καί 
ήν ό βασιλεύς άκτινοβολών ώς ήλιος καί ολον οίκειούμενος τό παγκράτιον χφ τοΰ 

σώματος εύμήκει*. Σπ. Λάμπρου, Έκφρασις ξυλοκονταρ ιών, Νέος Έλλην. δ. 15. 
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Εννοείται δτι τό παγκράτιον ήτο έν τών δύσκολων και επικίνδυνων 

αγωνισμάτων έχον τά αύτά αποτελέσματα μέ τήν πάλην καί τήν πυγμήν, εξ 

ών καί συνιστατο. Άναφέρεται λοιπόν, ώς προείρηται, ού μονον παγκρατια- 

στής πληγόκ προξένων, ΐνα τήν ικανότητά του δειξη, άλλα και αυτός τον 
οφθαλμόν ύπό τού άνταγωνιστοϋ έκκοπτό μένος1 καί άλλος πα/αν εν τη 

διεξαγωγή τοϋ άγώνος φονεΰων τον αντίπαλον2. 

Επειδή δέ δ παγκρατιαστής, ώς καί 0 πύκτης, εκερδιζον την νίκην 

κυρίως διά τών χειρών, διά τοϋτο, μέχρι τούλάχιστον τής εποχής του Χρυ¬ 

σοστόμου, αύτών νικώντων, δ άγωνοθέτης ουχί τήν κεφαλήν, α/ΐα την δεξιάν 

πρώτον έστεφάνωνε*. 

ΤΟ ΑΛΜΑ 

Ώ" καί άλλα τών γυμνικών αγώνων αγωνίσματα, οϋτω καί το «λμα 

αναφέρει δ Άρτεμίδωρος4 καί πάλιν δ Χρυσόστομος μεταχετρίζόμενος μάλι¬ 

στα καί τήν κοινήν φράσιν υπέρ τά σκάμματα πηδάν *, εξ ήδ δηλον γίνεται 

δτι μέχρι τής εποχής του ήτο έν χρησει τό σκάμμα, ό εσκαμμενος δη .α η 

χώρος εντός τοϋ οποίου επηδων οι αλται6. ^ ν β 
Τό πήδημα ώς προς έκδήλωσιν ανδρείας γινόμενον, άναφβρουσι και οι 

Πανδέκται 7, κατά δέ τον Θ' αίώνα καί δ Άχμέτ εν τφ όνειροκριτικω του . 

Ό Γενέσιος, εξαίρων τά σωματικά χαρίσματα Βασιλείου του Μακεδόνος, λεγει 

,έν δέ ταίς κατά σφαιρισμόν καί προς άλματα γενναιότησι πάνυ ^περιδεξιος 

ήν» ύπερακοντίζων μάλιστα λέγει δτι καί τον Άχιλλεα αυτόν υπερεβαλλε 

κατά τό πήδημα9. Βραδύτερον διά τόν Ίωάννην Τζιμισκήν Λέων Διάκο¬ 

νος λέγει δτι «άλμασι καί σφαιρισμοίς καί άκοντισμοίς και τόξων εντασεσι 

και βολαίς πάντων κατηυμεγέθει10» καί έτι βραδύτερον ο Βαλσαμών αναφέ¬ 

ρει τό άλμα μεταξύ τών Ιπισήμων άγων ιαμάτων11. 

ι Λιβανιού, Έν&’ άν. 
2 Πανδέκται 9.2.3. 

3 Χρυσόστομος, Ρ·0· 54.689. , , > 

4. Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1- 57 (σ. 55. Π). Οδτος άναφερει τα πηδήματα τα ετ 

τη άλτηρία- 
ό Χουσόστομοε. Ρ. Ο- 55.86. , . . » 
β Βλ. Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 89.90. Κατα χο^° 

τούτοις τοϋ Πινδάρου (Νεμεον. 5.35) «ή δέ μεταφορά απο των πένταθλων, «ϊς σκάμ¬ 

ματα σκάπτονται όταν αλλονταν έκείνων γάρ κατά τόν άγώνα πηδωντων «ποσκα^εται 

βόθρος έκαστου τό άλμα δεικνύς. ΈπάΚ καί Ε. Οτ ε 5 6 « δ 6 γ, 

ΓίοΙιΙ Α2 ο. 300. 307.395 καί ]. Κταυεο, Ώΐσ Ογιηηα5ίι1τ αηά Α^οηιεΙ* άοτ Ηοΐΐβ 

σ. 393. 
7 11 δ 2. 1. 8 Άχμέτ, Όρειροκρ. κεφ. 160. 

9 Γενεσίου, Βασιλ. σ. 126.10. 

ίο Λέοντος Διακόνου, 'Ιστορ. 97.5. 

11 Βλ. Ρ ά λ λ η - Π ο ι λ ή, Σύ νταγ μα 2 360. 
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Προκειμένου περί του τρόπου τής διεξαγωγής του άλματος αγνοοΰμεν, 

δυστυχώς, πολλά" υπήρχε μέν και ό βατήρ, όπόθεν μετεωρίζοντο πηδώντες1 

και ειχον ηνωμένους τούς πόδας οί πηδώντες, άφ’ ού τό άλμα από τον Βαλ¬ 

σάμωνα ώς δίαλμα χαρακτηρίζεται2, δίαλμα δέ κατά τούς αρχαίους σχο- 

λιαστάς ήτο «τό κατά γής άλλεσθαι συνημμένοις καί μή διεστηκόσι ποσί3». 

’Άν όμως οΐ πηδώντες έφερον αλτήρας ή αν τό πήδημα ήτο άπλοϋν ή τρι- 

π?.οΰν 4 καί μόνον εις μήκος ή ύψος, αγνοοΰμεν. 

Περί του τελευταίου τούτου ζητήματος άς επιτραπή νά έπεκταθώμεν 

μικρόν. 

Έν τφ Ίουστινιανείω κώδικι φέρεται οτι πέντε Ιιιόοδ έπέτρεψεν ό βασι¬ 

λεύς, μεταξύ δ’αυτών τό μονόβολον καί τό κοντο μονό βολον. 

Οι νεότεροι έρευνηταί έκ των λέξεων τούτων όρμώμενοι, τό μέν μονόβο¬ 

λον έρμηνεύουσιν ώς άλμα άπλοϋν εις μήκος, είτε καί εις ύψος υπέρ τεταμένον 

σχοινίον5 ή ώς πήδημα μετ’ εμποδίιυν6 ή ώς έντεχνον πήδημα σχοινοβατών 

ή -θαυματοποιών7. Τό πράγμα όμως δεν φαίνεται ότι έχει ούτως. Ό Βαλσα- 

μών δήλα δη έρμηνεύων τό εν τώ έπ’ ονόματι τού Φωτίου φερομένω Νομο- 

κάνονι «μόνον δ’ έξεστι παίζειν μονόβολον καί κοντομονόβολον καί κυντα- 

νόν κόντακα χωρίς πόρπης καί περιχυτήν καί ιππικήν άνευ τέχνης καί 

επίνοιας8», παρατηρεί1 γίνωσκε δέ ότι μονόβολον λέγεται ό δρόμος, κοντο- 

μονύβολον τό πήδημα, κυντανός κόνταξ χωρίς πόρπης ό ακοντισμός άνευ 

περόνης από Κοΐντου τίνος οϋτω κληθείς, περιχυτή ή πάλη καί ιππική τό 

ίπποδρόμιον 

Ώς βλέπει ό αναγνώστης, ό πλησιέστερος προς τά πράγματα Βυζαντινός 

τό μονόβολον δεν θεωρεί άπλοϋν άλμα, άλλ’ ώς δρόμον καί μόνον τό κον¬ 

τομονόβολον χαρακτηρίζει ώς άλμα χωρίς νά διασαφηνίζη, άν τοΰτο είναι 

επί κοντφ, ώς δέχονται οί νεότεροι έρευνηταί10. 

Πάντως τό επί κοντφ άλμα ήτο ού μόνον κατά την άρχαίαν εποχήν 

σΰνη-θες, άλλα καί κατά την απασχολούσαν ημάς εποχήν ώς διά μέν την 

ι Τό σημεΐον μέχρι τοΰ οποίου έπήδων εκαλείτο σημείο ν. Είναι τό των αρχαίων 
σήμα καί τό των σημερινών Κυπρίων σ η μ ά δ ι ν. 

2 Έπιθι Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 360. 

3 Βλ. τό λεξικόν τοΰ Ό α γ 6πι ό ε γ §■ - δ 3 § 1 ΐ ο έν λ. 53.1 ηιε. 
4 Τό τριπλοΰν άλμα λέγεται έν Κύπρφ τριάππηδκια, αλλαχού δέ πήδημα’ς τά 

τρία. Έν Κύπρφ εΰχρηστον καί τό ρήμα τραππηδώ. 

5 Ε. Βεοη άε ΡοιιηιιίεΓδ, Εεε ^ενιχ άεε αποίεπδ σ. 104. 105. 

6 ϋ 3Γειη 1> εγ·8 3 §;1 ΐ ο, έν λ. οοηΐοαιοηοόοΐοη στήλ. 1485. 1488. 

7 Ε. Οτ3Β06Γο·εΓ, Επάεΐιιιη^ πηά υηίειτΐοΐιτ 1. 125. 126. Βλ. καί Μειιτεΐτίδ. 

θΓ3βεΪ3 Ιικϋόυπάπ σ. 27. 

ε Φωτίου, Νομοκάνων τίτλ. ΙΓ'. κεφ. 29 (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 1.328). 

3 Ένθ’ άν. σ. 329. 

10 θ3ΓεχπόεΓ§;-53§Ίϊο ένλ. δδΐΐιΐδ σ. 1056- 
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παλαιοτέραν έποχήν φανερώνουν είχόνες βηρ,ομάχων διά αλμα- 

τος άποφευγόντων την Ιίάθεσιν ιών βηρτων, χαι επίγραμμα™ , 8.0 δε τη 

μεταγενίίραν τότε όνε,ροχρ,τ.χόν τού Άχμίτ, Η. ^ «Π ^ 

ότι Ιοειδόμενος ράβδω ήλατο8» καί τά μεταγενέστερα δε ποιήματα . ^ 

Παραδίδετα. περί το® Ντχοτσάρα δτ. ήδόνοτο νά πηδήση επτά .ππους 

κατά σειράν, περί το® Λακεδαιμόνιόν κλέφτου Ζαχαρία οτι επηδα γρα 

(τάφρον) την όποιαν έφιππο; άνήρ ήτο Αδύνατον να υπερπήδηση. 
(τάφρο συναντώμεν χαι χατα τους Βυ- 

ζ„ντ“όί.ου;. Περί το® 4άννου Τζιμ,αχή λέγει ό Κεδρηνό; ότι «ελη- 

τας ίππους τέτταρας στοιχηδόν ίστάς έκ θατέρου μέρους καθαλλομενος 
2 πύματον ώς τις πτηνός εφίζανε» 4, λέγει δε 6 Διγενής επαίνων εαυτόν 

προς τον Φιλοπαπποϋν, άν ήτο ρυάκιν πλάτους ενός μιλίου 

διπλοπόδης πάραντα εις μιάν νά τό πηδήσω5. 

Τέλος έν τώ Άκριακω ασματι των υίών τού Ανδρονίκου δ έν αιχμαλωσία γεν¬ 

νηθείς υιός του ευρίσκει τούς Σαρακηνούς νά πηδουν δοκιμιν και τους ^εγει. 

δοκίμιν που πηδάτε σείς πηδούν το κι οί γυναίκες, 

οχι γυναίκες ατροφες, μόνον έγγααζρωμένες 

οί μαύροι σας είναι έννιά κί ένας δικός μου δέκα' 

δέστε και ξαγκωνίστε με τρεις δίπλες τ δίνοίδι 

βάρτε καί ’ς τοίς μασκάλες μου τοικάνιαρον μολυβί 

καί βάρτε κι εις τά πόδια μον δυο σιδερένιες κλαππες, 

διά νά Ιδήτε πώς πηδούν Ρωμαΐκα παλΛηκάρια 1 

καί, άφ’ ού έγένετο τούτο, 

κι’ από τούς μαύρους τούς Ιννιά εύρέθη ’ς τον δικόν του. 

Έχο μεν_έπίγιρ α μ μα άδηλου τής Παλατίνης Ανθολογίας (Θ. 533 Ι*»*·) ένθα 

περιγράφεται τοιοϋτον άλμα έπι κοντφ. 

2 “Αγιιέτ Όνειροκρ. κεφ. 160 σ. 123.20 (Ι)γ6χ1)· „ , 

3 Έν τή Έχιλληΐδι στίχ. 1074 (Η«»«1ΐη*) δ Άχιλλεύς, ϊνα εντός του περιφράγματος 

πηδήση, πιάνει κοντάριν , , ,. 

ναι τό κονιάοιν εμπηξεν κι επηδησεν απ εοω. 

Νϋν 01 Καζανϊται «λοντες νά πβράσώσι τό ΚαΙανίτιχον ί 
> · - νπΐ δι’ ένό- άλματος φθανουσιν εναέριοι εις την απε\α\τι ογ\ 

ΙΟ ΚΧν Καί έν τώ ίβνιχφ ημών βπβι 2ουΜλης ό 

οκτώ τέντες έπήδηοε και δεκοκτώ κουρτίνες 

ψαριά τεσσαράκοντα νά κάταη εις το εδικον του , 

' οο« (Ηρ^ΐίιι^ Βλέπε καί Στ. Κυριακίδου, ό Διγενής Ακρίτας α.36. 3ι. ώ 
στιχ. 9-8 ( °'_· ^ τϋ'- Μεγάλης Ελληνική ο Εγκυκλοπαίδειας σ. 9<2 
103. 104 καί τα εν τφ αρΟρφ Ελλάς τη, Με^αΛης ^ I I- 

ύπό Α. Αδαμάντιου σημειούμενα. 

5 Στίχ. 672 (Ηεδκεΐίηο). 

Ο Στ. Κυριακίδου, Ένθ’ άν. σ· Βίτ, 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ 

^ Αγώνα δρόμου αναφέρει εν τφ Παιδαγωγώ του Κλήμης ό ’Αλεξαν- 

δρεΰς1,^ δρομείς δέ καί δρόμον επανειλημμένος ό ’Αρτεμίδωρος2. Μετά 

ταυτα οί τοΰ αγίου Παΰλου εκκλησιαστικοί κανόνες, κείμενα δήλα δή τοϋ γ' 

η των αρχών τοΰ δ' μ. X. αΐώνος, μνείαν ποιούνται αΰτοΰ άπαιτοϋντα, ϊνα 

ό στάδιο δρόμος ή παύση άγωνιζόμενος ή, αν επιμένη, ορίζοντα ν’ άφο- 

ρίζεται τής κοινωνίας των πιστών 3. "Επειτα συχνότατα αναφέρει τον δρόμον 

καί τους δρομείς ό Χρυσόστομος4, μανθάνομεν δέ καί εκ τοΰ Μαλάλα ότι 

κατά τά Ολυμπία έν Αντιόχεια τοΰ αγωνίσματος μετεΐχον οΰ μόνον ά’νδρες, 

άλλα καί κόραι*. Καί έν τοΐς Πανδέκταις δέ (11.5.2.1) άναφέρεται ό άγω-’ 

νιζομένος εις τον δρόμον. Περαιτέρω, έν τφ βίφ Συμεών τοΰ κατά Χριστόν 

σάλου, μανίίάνομεν όπ έξωθεν τής πόλεως έ'παιζον νέοι τρέχοντες0, τής 
παιδιάς δέ ήξίωσε νά μετάσχη καί ό Συμεών. 

Μεταγενεστέρω: πληροφοροΰμεθα δτι έπηνεΐτο Βασιλείου τοΰ Μακε- 

δονος «ή περί τον δρόμον έπιτηδειότης» 7, ό δέ Κωνσταντίνος Μονομάχος 
εχαρακτηρίζετο ως «δρομικοότατος ανθρώπων» 8. 

Κατά τον ΙΒ αιώνα δ Βαλσαμών ρητώς αναφέρει δτι δ δρόμος ήτο 

μεταξύ των άκωλΰτων παιγνίων, ήτοι αγωνισμάτων9, μετά ταυτα δέ δ 

Ακτουα'ριος, χάριν υγιεινών σκοπών, συνίστα την πάλην και τον δρόμον10. 

Αγώνας δρόμου εΰρίσκομεν μνημονευομένους έν τε τφ έθνικω ημών έπει11 

και τή Άχιλληΐδι12 καί τέλος αγώνα δρόμου, Ιπί τό άστειότερον ύπομιμνή- 

σκοντα τό βοτόν πεζοδρόμων επί Ίσαακίου Αγγέλου περιγράφει Νικήτας 
δ Χωνιάτης13. 

Ενταύθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι άς μή παραλίπωμεν δτι δ εθνικός 

ημών ήρως Διγενής επαινεί εαυτόν διά την ταχυποδίαν του λέγων δτι τάχι¬ 

στα εις τον ανήφορον δΰναται πεζός νά συλλαβή λαγωόν, δ δέ ποιητής τοϋ 

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. 3. 10 (σ. 264. 24). 

1 Άρτεμιδώρου, Όνειρ. 1.26, 48, 5.79. 

3 Του «γιου Παύλου, Κανόνες εκκλησιαστικοί (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.400). 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48. 775, 52. 76, 61. 573, 62.370, 63. 209. 
5 Μαλάλα, Χρονογρ. 287.21, 288.5.8. 

Λεοντιου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Μΐεπιε, Ρ Ο 
93.1716). ν ° ’ 

7 Γενεσίου, Βασιλ. 126.10. 

8 Μιχαήλ Ψδλλοΰ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεο. Βιβλ. 4.163). 

9 Ρά λλΐ] -Ποτλή, Σύνταγμα 2. 360. 

3(4 Ακτουαριου, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος βι6λ. 2 κεφ. 

11 (ΙάείΘΓ, ΡΗχεϊςί 6ΐηΐ€<ϋοί 0Γ&6α ηιϊποι-εδ 1.374). 
ιι Δ' στίχ. 1066-1076 (Ρ 6§Γ3Π0). 
1- Στίχ. 113 (Ηεεεείϊπσ). 

13 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 675,1 έξ. 
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έπους εξαιρεί δτι, δταν κατά το κυνηγών τοΰ παρουσιάζετο λέων, έλαφος ή 

άλλο θηρίον δεν τό κατεδίωκεν επιβαίνων ίππου, 

αλλ ’ ήοο,ν άπαντα αντφ χεΐοες ιιοι ον και ηοδες1. 

Ό μέλλω ν νάγράψη περί τοΰ Ελληνικού αθλητισμού κατά τούς χρόνους 

τής Τουρκοκρατίας επί τή βάσει καί άλλων πηγών καί των δημοτικών ημών 

ασμάτων θά εύρη ευκαιρίαν συχνό νά μνημονεύση και τό αγώνισμα τοΰ 

δρόμου τό λίαν προσφιλές μετά τής πάλης καί τής λιθοβολίας. Τό αγώνισμα 

τούτο άς σημειωθή δτι καί σήμερον ακόμη τελείται, καί μάλιστα κατά την 

εορτήν τοΰ αγίου Γεα)ργίου, όσον εγώ γνωρίζω, έν κάτω Λαψιστη της Ηπεί¬ 

ρου καί έν Αΐνφ τής Θράκης2. 

Οί δρομείς άντίδιαστελλόμενοι προς τούς «τά βαρέα άθλοΰντας» 5> 

παλαιστάς δήλα δή, πυγμάχους, παγκρατιαστάς καί πεντάθλου:, ώφειλον διά 

συνεχούς άσκήσεως καί καθημερινής μελέτης ν’ άποκτήσωσιν ευστροφίαν 

σώματος, καί μάλιστα αντοχήν γονάτων4, ήτο δήλα δή ανάγκη νά εχωσι τα 

προσόντα τοΰ Διγενή, δστις είχε «γοργόν ιό στρέμμαν, ήτον καί υπόστεγνος 

κι5 έγνώθουντα οί νεφροί του»5. Προς τοΰιοις έπρεπε νά μή υπερβαίνωσιν 

ώρισμένην ηλικίαν, διότι, ώς δρθώς λεγει καί ο Χρυσόστομος, (Ρ. Ο. 63. 64) 

έν τφ σώματι τό παν τοϋ άγώνός έστιν». 
Κατά τάς υποδείξεις τοΰ παιδοτρίβου ό θέλων νά επιτυχή την νίκην 

δρομεύς τρέχων έπρεπε νά έπεκτείνη εαυτόν εις τά έμπροσθεν καί νά εκτείνη 

τάς χείρας κρατών πρύς τά άνω την κεφαλήν καί τό βλέμμα1 άν κάτω νευοης, 

τούς έλεγε, κατέπεσες, εξελύθης0. Των μεγάλων δέ μειονεκτήματος τοϋ άγω- 

νιστοΰ έθεωρείτο έκ μεν των βαλβίδων ορμητικός νά προπηδα, κατά δέ τήν 

πρόοδον τοϋ άγώνος νά γίνεται χαΰνος καί νά ίσταται. Ούχί μόνον τούτο 

δεν έπετρέπετο, άλλ’έφ’όσον προς το τέρμα έπλησίαζεν ό δρομεύς ώφειλε 

νά έντείνη τάς δυνάμεις του7. 
Κατά τούς αγώνας έπεβάλλετο γενικώς νά μή γίνεται χρήσις δόλου, ώς 

όμως ανωτέρω εϊδομεν, περί τοΰ βοτοΰ πεζοδρομίου ομιλοϋντες, συνέβαινε 

καί τουναντίον. Τούτο καί πάλιν διά τον δρόμον έπιβεβαιοΐ καί χωρίον τοΰ 

Χορικίου ένθα ούτος λέγει· «Τί δέ φήσομεν, εϊ δρομεύς τον εναντίον ύποσκε- 

1 Η' 27 (Ι.θ£Γ3ηό) καί στίχ. 675 (Ηεδεείΐη^). 

2 Έν Αϊνφ οι δρομείς διαγωνίζονται γυμνοί κατά τό άνω μέρος τοΰ σώματος καί 

στενήν περισκελίδα φέροντες. Τό έπαθλον εκεί κατά μέν τήν πρώτην πεζοδρομίαν είναι 

αρνίον, κατά δέ τήν δευτέραν έρίφιον. 

3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 26 (σ. 27- 12). Όρα καί Ε Ο τ * ε 6 ε τ δ ε γ, ΕτΑε- 

Ιιιιπο· -από ϋπίεΓποΙιΐ ίιπ Ιτΐ&δδίδοΐιεπ Αΐίετΐτιιη 3 Όϊε Βρόεόεη Βΐ1άτπι& σ. 182.183- 

4 X ς» υ σ ό σ τ ο μ ο ς. Ρ· Ο. 63.626,64.15, 

5 Στίχ. 773 (Ηεδδβϋη^)· 

Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.272. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55.519,63.64-170: 
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λίζεΐ; Τί δ?“σεΐς “νωνοβέτης ήμΐν χαιασιάς; Επιτάξεις, νή Δία, ιά κή„υΜ 
προειπεινΛεασι μή εοιαύϊα εολμάν.»; ’ Φ ηρ 

α,,νίά!!^5 3? σ’,1με,1ωθ® δ" 6 ™ αγώνισμα προπορευόμενος τών 
συν δρομέων του εκαλείτο ποοδοομο--2 πεοι δέ Τηίϊ , 0 / * 
ιιρτ’ι¥λΑ.,λ, - ,, - -υυουμυ. , περί όε του μετά δυσκολίας και 
μ α°θματ°5 ψβανοντος εϊς ιό τέρμα έλεγον δη δυστερματεί». 

Ο ΔΙΣΚΟΣ 

, Μ’ δ?°ν ®τ1 ™ “νώνεσμα τού δίσκου ήτο σύνηθες κατά τούς Βυζαντινούς 

ζζιζμ6* ** — —■ - *» — 2 

, Κ“Γα Γ°ύς πα,'αιο^ρους χρόνους τό άναφέρει ό Άρτεμίδωρος ίν τοΧς 
ονειροκριτικοί; του> πιατοπο,ών δτι ό ριπτόμενος δίσκος ήτο χΖ ύ < βρ« 

υτερον δε μνεία αύτού γίνεται Μ τής εποχής ΜιχαήΖύ υιού τού όεοφΐ 

ού' Ιτά ΖΤ™ " ",1* .*?»*" -«'-της ΒασιΑείου τοϋ Μακεδόνος 

καΙ<5 Β„ν “ *“ “υΐ0ν ι6ν Ό*"»*» ^ΡΜλοντος*. "Επειτα 
και 6 Βαλσαμων αναφέρει την δισκοβολίαν λόγων δτι οί δν,ες ύπέρ τών 

«σκο-ρο0μΒωον « “0χνρΐίχ0.ντ" '”'1 μεΐβξύ 1“ν *"**«” αγώνων ή„ καί δ 
Ζ ν^αΓ ΑΤ”“ρΐ°? έβεβΗί°υ 811 συν- ετελουν «αλαι και δρομοι και δίσκοι καί τό διά μικρά; σφαίρας γυμνασ,ον» λ 

Βν τοιαυτη σπάνει πληροφοριών βεβαίως δέν μάς λέγονται πολλά περί 

ΓτοΓΖαΐ0«'™ΙΟΙ,’ "π *ή πώ? ΐΜίπΤεΐ° 8 δί“°=· εΐπομεν, 
ΖΙΖ Ζ Γ ω0Ου μ“νίίαν0με'' ™ «Ο™* ί» χαλκούς, ·'Ισως καί τό 
σημειον, εϊς ο έπιπτε ριπτομενος νά ίλέγετο, Ας καί νΰν έν Πόντω, σημάδιν 

λιθάοΤί χτρ<5ν0υ? Ι% αντικατέστησε τό 

Ιΐ2α Ζν°νΐσΐ°\ ε ή λί&°υ ^ άγώησμ“' 10 *"»*"- αλλαχού και μέχρι σήμερον συνηθίζεται8. Λ 

ΤΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ 

Ινατα τούς κλασσικούς χρόνους τό πένταθλου ιίπετέλουν ό δρόμος τό 

αλμα, ή^αλη, ό δίσκος καί τό άκόντιον, τα αύτα δέ άγωνίσματα ύπε 

φούντο υπο το ονομα^τοϋτο καί κατά τούς πρώτους αϊώνας τής άπασχολοΰ- 

εΙβΖ ° 5 ' *1 ° Ύπέί ™ν *" Διο,"σον ιόν βίον είκον,ζόντων 879.10 (ΡδιείβΓ-Κώμι- 

2 Χρυσόστομος, Ρ, Ο. 03.92. 

*"Χβν ύ'ΤΟΐύ’Κ“015 <Α· Π-αόσκούλου-Κεοαμέως, νεπ* 

4 ’Αρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.57 (σ. 55.9). 
0 Γενεσίου, Βασιλειών 126. 10. 

6 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα 2. 300. 

7 ’Α κ τ ο υ α ρ ί ο υ, ΈνΟ’ αν. 2.11 (ΓΟθΙ^γ. 1.374.9). 

^υ,μοΟράκτ), Σέρραις, Πόντφ καί πολλαχοϋ αλλαχόϋ. 
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σης ή μας περιόδου. Ό Άρτεμίδωρος τουλάχιστον, έπεξηγών τό πενταθλεϊν, 

?υέγει δτι τούτο συνίστατο από δρόμον - δίσκον - πήδημα- άκοντα καί πάλην1, 

προϊόντος δμως τοϋ χρόνου οι Βυζαντινοί πένταθλον άπεκάλουν τά πέντε 

υπό τοϋ νόμου επιτρεπόμενα αγωνίσματα, τούς άλλως αγώνας καλούμενους, 

ήτοι την πάλην, την πυγμήν, τό άλμα, τον δρόμον καί τον δίσκον2. 

"Οταν ό Χρυσόστομος αναφέρει αθλητήν «αυτόν παλαίοντα, τρέχοντα, 

πυκτεύοντα3», τό πένταθλον βεβαίως υπονοεί, ώρισμένως δέ πεντάθλους ανα¬ 

φέρει αλλαχού ό αυτός εν τη παλαίστρα προπονούμενους «εν τοϊς των εταί¬ 

ρων σιόμασι4», πεντάθλους δ’ άγωνιζομένους εν τοϊς Ολυμπίοις αναφέρει 

καί. ό Λιβάνιος5. Πεντάθλους άναφέρουσι και τά ερμηνεύματα τοϋ Πολυ- 

δεύκους 6. Τό πένταθλον αναφέρει βραδύτερον καί ό Μιχαήλ Ψελλός λέγων 

περί Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου δτι ήτο προς τό πένταθλον απα¬ 

ράμιλλος7, εϊδομεν δ’ δτι ώς σύνολον τών πέντε παιγνίων τό αναφέρει καί 

ο Βαλσαμων, δστις μνημονεύει καί τών άγωνιζομένων παγκράτιον8. Τέλος 

καί δ σχολιαστής τών Νεμεονικών τοϋ Πινδάρου (5.35) αναφέρει τούς πεν¬ 

τάθλους γράφων «ή δε μεταφορά από τών πένταθλων, οις σκαμματα σκά¬ 

πτονται όταν άλλονται», άπηχεΐ δέ περίπου τά τού πεντάθλου καί δ Διγενής 

δταν -ψυχορραγών λέγη: 

κάνεις δεν ήταν σαν ίμεν εϊς τής ανδρείάς τη χάρι 

’ς τό μπάλαιμα ’ς τό τρέξιμο, ’ς τό πήδος, 5ς τό κοντάριΰ. 

Πλείονα, δυστυχώς, περί τοϋ αγωνίσματος τούτου δέν μανθάνομεν είμή 

δτι κατά τήν εποχήν τού Χρυσοστόμου οι πενταθλοι, οσάκις προπονούμενοι 

δεν ειχον ανταγωνιστήν, «θύλακον άμμου γεμισαντες πολλής καί κρεμασαντες 

έκεϊ τήν ίσχύν γυμνάζουσιν άπασαν10. 

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

Κατά τον 510ν κανόνα τής έν Τρούλλω Τ' οικουμενικής συνόδου απαγο¬ 

ρεύεται, ΐνα οί πιστοί θεώνται «μίμους, ιπποδρομίας, τάς επί σκηνής ορχήσεις 

ι Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.07 (σ. 55.6 εξ·}· 

2 Ράλλη* ΙΙοτλη. Σύνταγμα 2.360. 

3 Χρυσόστομος, Ρ· Ο. 61- 573- 

ί Χρυσόστομος, Ρ· Ο· 57. 395. 
ή Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 69 (τόμ. 4. 463. 12, ΡοΓδΙετ). 

6 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 95 (Βοιιοΐιεπε). 

7 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 4. 163). 

Πένταθλον ήγουν πέντε παίγνια πάλην, πυγμήν, δρόμον, δίαλμα και δίσκον (Ράλ?νη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 2. 360, 4. 498). 

9 Λαογραφίας τόμ. 1. 218. 

ίο Χρυίΐοοτοΐίοί. Ρ- Ο, ο7: Β9θ; 
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καί θεατροκυνήγια»1 . Εντεύθεν αφορμήν λαμβάνων ό ίου κανόνος τούτου 

ερμηνευτής Βαλσαμών λέγει- «έ’οικε δέ διά τά των τοιοΰτων κανόνων επιτίμια 

επινοηθήναι, τά βασιλικά παίγνια, τον Κοντοπαίκτην δήλα δή, τον 

Μάρωνα, τον Άχιλλέα, τήν Όκτώηχον και τά λοιπά ώς μή διάχυσιν 
καί γέλωτα άσεμνον έμποιουντα τοΐς βλέπουσι». 

Ή λ. παίγνια άγει βέβαια καί εις αγωνίσματα, άφ’ οΰ καί ούτως αυτά 

εκαλούντο, αμφιβάλλω δμως πολΰ, άν πάντα τά ανωτέρω παίγνια είναι καί 

αγωνίσματα. Πιθανώς ιππικόν αγώνισμα νά άντιπροσωπευη 6 Μόρων, άφ’ου, 

ώς εκ των ίππιατρικών βιβλίων πληροφοροΰμεθα, μάρωνες εκαλούντο λευ¬ 

κοφόροι Αφρικανικοί ίπποι2, ο κοντοπαίκτης πιθανώς νά ύποδεικνΰη σχοι¬ 

νοβάτην κρατούντα κοντόν καί τη βοήθεια αυτού τηροΰντα τήν ισορροπίαν 

καί ό Άχιλλεύς ϊσως νά είναι, ώς παρ’ άρχαίοις, είδος παντομίμου όρχήσεως ;ί. 

Πάντα ταϋτα εννοείται είναι υποθετικά μέχρις έξευρέσεως σαφών πληρο¬ 

φοριών, αϊτινες νά διασαφηνίζεσαι τό θέμα. 

οι ΑΘΛΗΤΛΙ 

Οί μετέχοντες τών ανωτέρω αγωνισμάτων κατά τήν απασχολούσαν ή μας 

περίοδον ήσαν, γενικώς είπεΐν, άνδρες καί δή Βυζαντινοί, διότι διεθνείς τότε 

αγώνες δεν ήσαν γνωστοί. "Ακολούθου ντες εν τουτοις τήν παλαιό τέραν παρά- 

δοσιν οί Βυζαντινοί, καθ’ ήν καί γυναίκες ήνωνίζοντο, ώς λ. χ. εν Σπάρτη 

εις τήν πάλην, τον δρόμον, τό άκόντιον καί τον δίσκον καί εν Όλυμπία, κατά 

τήν εορτήν τής "Ηρας, εις τον δρόμον 4, εν Κυρήνη εις τον δρόμον 5 καί εν 

Χιω, κατά τήν μεταγενεστέραν εποχήν, εις τήν πάλην 6, δεν άπέκλειον του 

σταδίου, κατά τούς παλαιοτέρους τουλάχιστον αιώνας, καί τάς γυναίκας. 

Ούτως, όταν ό Κλήμης λέγη ότι δεν πρέπει ν’ άποκλείωμεν τάς γυναίκας 

τής κατά τό σώμα διαπονήσεως καί προσθέτη ««λλ’ ούκ επί πά?.ην καί 

δρόμους παρακλητέον αύτάς»7, μάς δίδει σαφώς νά έννοήσωμεν δτι μετεΐχον 

1 Βαλσαμών, Εις τόν ΝΑ' κανόνα της έν Τρούλλφ <ϊ" οίκουμ. συνόδου (Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 2.426). 

2 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσοάριον τοΰ ϋιι έν λ. Μάρων. 

<5 Κατά τόν Λουκιανόν (Περί όρχ. 37) ό Άχιλλεύς ήτο είδος όρχήσεως παριστα- 

νοΰσης τόν “Αχιλλέα όρμώντα έπ,ί τόν Έκτορα. Ό Στ. Κυριακίδης (Λαογρσ.φ. 11.284) 

εις τά ανωτέρω παίγνια διαβλέπει θεατρικός παραστάσεις. 

4 Χρ. Τσούντα, Ελληνικοί αγώνες. (Όλυμπιακοί αγώνες Μάρτιος-Απρίλιος 1896 

σ. 36), Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 39-40. 

5 Ε. Οίαδό ει·§ετ, ϋίε Ερίιεόεπ Βίΐάυη^ (Ετζΐεθυπ^ ιιηά ϋηίεπ-ϊεΐιί 3 σ. 550-506). 

6 Κατά τόν Άθήναιον (13.566 β) «έν Χίη> τη νήσω καί βαδίζειν ήδιστόν έστιν επί τά 
γυμνάσια καί τούς δρόμους καί όράν προσπαλαίοντας τούς νέους ταϊς κόραις» Ίδέ καί 
Ε. Παυλίνη, ’Ένθ’άν. 297.298.299. 

7 Κλήμεντος, Παιδαγωγός, 3.10 (246.24.) Ώς κατάλληλων γυμνάσιον διό τάς γυναί¬ 

κας συνίστα ό Κλημης τήν ίστουργίαν, τήν ταλασιουργίαν καί τό ξύμιομα. Βλ. καί Χρυ¬ 

σόστομον, Ρ. Ο. 62.99.694. 
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κατά τούς χοόνους του αί γυναίκες τών αγωνισμάτων τούτων. Σαφώς άλλως τε 

άναφέρεται υπό τοΰ Μαλάλα δτι κατά τά εν Αντιόχεια Όλύμπια μετεΐχον 

καί παρθένοι παλαίουσαι προς άλλήλας, καί μάλιστα σκληρώς μετά βομβω- 

ναρίων, πρύς δέ καί τρέχουσαι Κ Πέραν τής χρονικής ταΰτης περιόδου γυναίκες 

άγωνιύόμεναι δεν άναφέρονται, ούδ’ είναι πιθανόν ότι ε'κτοτε είδε τό σταδιον 

γυναίκας άγωνιζομένας. 

Κατά τήν άρχαίαν Ελληνικήν εποχήν οί άθληταί έπρεπε νά είναι έλεύ- 

θεροι- εις δούλους δχι μόνον δεν έπετρέπετο ν’ άγωνίζωνται, άλλ’ ουδέ καί. νά 

παρίστανται ώς θεαταί ή νά γυμνάζωνται εις τάς παλαίστρας καί τά γυμνάσια 2. 

Τούτο προκειμένου περί δημοσίων αγώνων ϊσχυε καί διά τήν Βυζαντινήν 

εποχήν. Κατά τόν Χρυσόστομον, κατά τά Όλύμπια, ό αγωνιστής, ϊνα μετάσχη 

αυτών, έπρεπε πρώτον ν’απόρριψη άφ' εαυτού τήν υποψίαν δτι είναι δούλος·5. 

Προς τούτο ό κήρυξ, κρατών από τής κεφαλής τόν υποψήφιον, περιέφερεν 

αυτόν εις τό στάδιον, καθημένων τών θεατών, καί εφώναζε- «μή τις τούτου 

κατηγορεί μή δούλος έσπ» 4; 

Επειδή δ’ ό άγων ήτο ιερός, έκτος τούτου, εζήτει ό αυτός κήρυξ καί 

τόν χαρακτήρα τού μέλλοντος άγων ιστού νά έλέγξη προσθέτων «μή κλέπτης, 

μή τρόπων πονηρών ;5 » 

Εννοείται, άν άπεδεικνύετο δτι μία τών ανωτέρω κατηγοριών έβάρυνε 

τόν υποψήφιον, ευθύς οΰτος άπεκλείετο τού άγώνος. 

Τά ανωτέρω έκ παραλλήλου πιστοποιούσι καί οί νόμοι ορίζοντες δτι 

μόνον οί εύγενείς ελεύθεροι δημοσία αγωνίζονται6. Σημειωτέον δ’ ενταύθα 

τό δημοσία, διότι είς αγώνας ιδιωτικούς ήδύναντο να μετάσχωσι καί δούλοι7. 

Οί Βυζαντινοί πάντας τούς έπί κέρδει άγωνιζομένους ώς λ.χ. τούς θηριο- 

μαχούντας, τούς καί κυνηγούς λεγομένους, τούς μονομάχους κτλ., μετ’ αυτών 

δέ καί τούς σκηνικούς καί τούς άσκούντας καθ’ δλου τήν παιγνικήν λεγομέ- 

νην τέχνην έθεώρουν άτιμους, τής ατιμίας δμθ3ς αυτής έξήρουν τούς αθλητάς, 

διότι, ώς καί οί νόμοι έτόνιζον, ή τέχνη αυτών δεν ήτο άτιμοποιός, άφ’ ού 

δεν ήσκείτο έπί κέρδει, άλλα μόνον προς έπίδειζιν ανδρείας8. Τόσην μάλιστα 

1 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.8. Τί ήσαν τά βομβωνάρια δέν είναι γνωστόν. Ό σχολια¬ 

στής τοΰ Μαλάλα Εάιη. αήΙηιεεκΙιΐΒ (σ. 288.10) νομίζει ότι είναι είδος φορέματος, ό δέ 
γράψας τό άρθρον Οίνπιρϊε. έν τφ λεζικφ Ό3τεοι6εν§; - 8&§;Ηο (σ. 195) φρονεί ότι 

είναι είδος περισκελίδος. Πιθανώς βομβωνάρια είναι όργανα βόμβον παράγοντα. ^ 

2 Ε. Παυλίνη. Ιστορία τής γυμναστικής σ. 163. ]. Κταιιεβ, Οΐγπψϊιι σ. 51. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο- 51. 75. 
4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 133-1. Κ τ & ιι δ ε, Οίνιυρύι σ. 188. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 133. 
<; Πανδέκται 9.2.3, Σύνοψις Φ· 6.8 (Ζιιοΐι&π&ε νοπ Είπ^επΛαΙ ΙΟΚ.. 5.671), 

7 Σύνοψις, Φ- 6 8. 
8 Πανδέκται δ.2.4, Σύνοψις- Λ. 69. 2; (Ζϋοΐι. ν. Είπ§εηΐΐ33.1 ΙΟΚ-. 5. 114.), Φωτίου, 

Νομοκάνων τίτλ. ΙΓ'. κεφ. ΚΑ'. (Ράλ?η-Ποτλή, Σύνταγμα 1. 322). Βαλσαμών είς τόν 
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βαρύτητα άπέδιδον εις την άπόκτησιν του κέρδους, ώστε ώριζον ό'τι καί οί 

μονομάχοι και οί κυνηγοί ακόμη, όταν ουχι δια μισθόν, αλλά δι’ έπίδειξιν 

ανδρείας ήγωνίζοντο ή σαν επίτιμοι1. Αποτέλεσμα της ανωτέρω άντιλήψεως 

ήτο οτι ό μονομάχος, ό σταδιοδρόμος, ό Ολυμπικός καί ό λουδεμπισιής, ήτοι 
«ό των παιγνίων αρχών», ό προϊστάμενος δήλα δή των δημοσίων αγώνων, 

εκαλούντο νά παύσωσιν άσκοϋντες τό επάγγελμα άλλως, άν επόμενον, 

άφωρίζοντο2. 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Ό μέλλων νά ζητήση κατά την Βυζαντινήν εποχήν τον στέφανον τής 

νίκης έν τφ σταδίφ έπρεπε προηγουμένως νά ύποστή δοκιμασίαν υπό ειδι¬ 

κού, δ στις ή ενέκρινε, άναλόγως του τύπου του σώματός του, τον υποψήφιον 

(καί περί πρόβας, ήτοι προκριματικοί δρομέων άγώνος εκάμομεν λόγον 

έν τφ περί βοτοΰ πεζοδρομίου μέρει) ή καί άπέρριπτεν αυτόν3. Τον δοκι- 

μάζοντα ένδιέφερεν ή σωματική συμμετρία καί ίκανότης των υποψηφίων, 

ουδόλως δ” εξήταζεν ουτος, άν ουτοι ήσαν σιμοί ή γριποί, λευκοί ή μελάνες4. 

Επιλογή επ’ ΐσης εγίνετο καί κατά τήν ημέραν τοΰ δημοσίου άγώνος, 

οπότε προεκρίνοντο, ινα μετάσχωσι τούτου, οί κατά τήν ρώμην εφάμιλλοι . 

Ό άξιος λοιπόν του ονόματος του αθλητής έπρεπε καθ’ έκαστην καί έπί 

μακρόν χρόνου διάστημα, άναλόγως τής έπιδόσεώς του, νά παλαίη, πυκτεύη 

καί τρέχη6 καί, συμμορφοΰμενος προς τά διδάγματα τοΰ παιδοτρίβου, νά 
εξέρχεται τής παλαίστρας «πάσαν δι’ άκριβείας έχων τήν επιστήμην»7. 

Ποιος άθλητής, αναφωνεί ό Χρυσόστομος, παιδοτρίβην ούκ είδώς δυνή- 

σεται καλοΰντων των Όλυμπιακών αγώνων μέγα τι καί γενναΐον επιδείξασθαι 

προς τον ανταγωνιστήν8; Ή άσκησις μάλιστα έπρεπε νά επιτείνεται, έφ’ οσον 

ό καιρός τοΰ άγώνος έπλησίαζεν, οπότε ό άθλητής έπρεπε περί οΰδέν άλλο 

ΝΕ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4. 214). Κατά τά Βασιλικά 
45.1.6 ό μισθώσας εαυτόν, ινα θηριομαχήοη, δεν ήδύνατο νά κληρονομήση τον πατέρα 
του. Άτιμος μόνον δέν έθεωρεΐτο ό άντΐ μισάοϋ καταπολεμήσας θηρίον βλ,άπτον τήν 
επαρχίαν, Βασιλικά 8. 1. Βλ. καί Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 214. 

1 Βασιλικά, Ενθ’ αν. Ζωναράς εις τον 129°ν κανόνα τής έν Καρθαγένη συνό¬ 
δου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 3. 597). 

2 Σΰνοψις των ιερών κανόνων (Ράλλη - ΙΙοτλή, Σύνταγμα 4.400). 

3 Λιβανιού, Προς Άριστείδην υπέρ των ορχηστών κεφ. 10ά (τόμ. 4.487.13). 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61.666. 

8 Χρυσοστόμου νόθα συγγράμματα (Ρ. Ο. 63.931). 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 57.395, 64. 15, Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. Ο. 85. 105. 

Θ. Βαλσαμών, Επιστολή προς Θεοδόσιον χάριν των ράσοφόρων (Ρά?.λη- Ποτ?ή, 

Σύνταγμα 4. 498). Βλ. καί I- ναηοβ, Βείΐτϋοε ζπτ όνζαπίΐηϊδοΐιεη ΚαΙίιΐΓ^εδοΙπςΙιΙβ 
ο. 56, Ε. Παυλίνη, 'Ιστορία τής γυμναστικής σ. 216.253.257. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.548. 

8 Χρυσοστόμου, Ρ. Ο. 57.395,64.15. 
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ν’ άσχολήται, ή μόνον είς τά γυμνάσια νά προσέχη1 άψηφών τήν κόνιν καί τήν 

ηλιακήν θερμότητα, ύφ’ής τό σώμά του παρείχε τήν δ'ψιν χαλκού άνδριαντος α 

Έν τή παλαίστρα λοιπόν, τοΰ παιδοτρίβου διδάσκοντος και ^ του 

θεραπεύοντας ύποβοηθούντος3, ήσκεΐτο ό άθλητής είς τά διάφορα άγω- 

νίσματα, τήν πάλην φέρ’ είπεΐν καί τήν πυγμήν συμπλεκόμενος ή προς 

οικείους καί συναθλητάς ή καί προς αυτόν ακόμη τον διδάσκαλον4, οστις, 

διά νά δείξη είς τον «σκοΰμενον τον τρόπον τοΰ άγωνίζεσθαι και νικάν, 

έκών ενώπιον αΰτοΰ συνεπλέκετο καί προς τρίτον πρόσωπον5. 

Τούς εις τήν παλαίστραν φοιτώντας παραλαβών ό παιδοτρίβης, ως 

λέγουσι τά κείμενα, «περιήγεν είς θαυμασίας καμπάς»6, συνιστών πρώτιστα 

πάντων νά ΐστανται σταθερώς, άφ’οΰ η σταθερά στάσις ήτο ιώ θεμέλιον της 

νίκης, μάλιστα εν τή πάλη7. Προς τοΰτοις δ παιδοτρίβης έδίδασκε^ πως 

έπρεπεν οί παλαισταί «χεΐρα κατασχείν», διά καταλλήλου ^ δηλα δη λαβής να 

εξουδετερώσωσι τήν χειρα τοΰ άνταγωνιστοΰ, «σκέλος ελκΰσαι», ύψουντες 

τουτέστι" τό σκέλος αΰτοΰ νά προσπαθήσωσι νά τον ανατρέψωσι, <νωτα 

λαβεΐν» καί άλλα τοιαύτα8. 
Έν ταΐς παλαίστραις επ’ ΐσης λέγεται δτι οί άθληταί 9, πιθανώς παγ- 

κρατιασταί, άλλά καί ώρισμένως πένταθλοι, μή εχοντες άνταγωνιστάς προπο¬ 

νούντο π?ιηρούντες θυλάκους άμμου καί κατ αυτών πυκτευοντες,(λ 
Οί άθληταί καθ’ δλον τον χρόνον τής άσκήσεοις αυτών καί κατα τας 

ημέρας τών αγώνων έζων «υπό νόμοις»11, ήσαν δ’ οί νόμοι ουτοι διττοί 

άφορώντες άφ’ ενός μέν εις τήν παλαίστραν, άφ’ ετέρου δ ^ εις^ τήν δίαιταν 

καί τήν σώφρονα συμπεριφοράν αυτών. Περί τών πρώτων δέν γίνεται, δυστυ- 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 189. _ . 
2 Χρυσόστομος, Ρ-Ο. 51. 1.25- Διά «προ γυμνάσματα τοΐς αθλητικοις» ομιλει 

κατά τόν ΙΓ' αιώνα καί ό Δη μήτρ ιος Χωματιανός (Ρά™, Αηειίβοΐα 33ογδ βΐ 

θ1355103. 6. 189). 
3 Χουσόστομος, Ρ. Ο. 60.218, 62.184. , , 
4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 57.395, Ν. Πολίτου, Χρυσοστόμου λαογραφικαι ενδεί¬ 

ξεις έν τφ Α' καί Β' κατηχητική (Λαογρ. 8.12). 
5 Χρυσόστομος Ρ. Ο- 57- 210- 63. 193. Πβ. ενταύθα καί τό τοΰ Άρτεμιδωρου 

(Όνειρ. 3. 17 (σ. 175. 15) «ανθρώπους πλάσσειν αγαθόν παιδοτρίβαις και παιδευταις· 
τρόπον γάρ τινα καί ούτοι ανθρώπους πλάσσουσιν». Καί έν τφ βίφ Άνδρεουςου κατα 
Χριστόν σαλοΰ (Μΐ§ηο, Ρ. Ο- 111. 636) περί πάλης προκειμένου λέγεται- δίδαξον με τα 
μηχανήματα αΰτοΰ... κρατήσας ούν αύτόν... ώς δήθεν παλαιών μετ' αυτού, έδιδσσκεν 

αυτόν τό πώς άντιστή τφ... , 
6 Λιβανιού, Πρός Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών κεφ. 104 (τομ. 4.488.1, ΡοιβΙοΓ). 

7 Χρυσόστομος, Ρ Ο. 62.163. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 180. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο· 63.142. 

10 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 57. 39ό· 

π Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63-162. 

Επ.’.τηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος II , 
7 
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χώς, ιδιαίτερος λόγος, φαίνεται όμως δτι ούτοι άφεώρων εις την τακτικήν 
γύμνασιν, την συμμόρφωσιν προς τά υπό τοϋ παιδοτρίβου παραγγελλόμενα 
και τον εναγώνιον νόμον, τούς κανόνας δηλ. τούς τηρητέους κατά την διεξα¬ 
γωγήν τού αγωνίσματος. 

Περί των δευτέρων γίνεται, ευτυχώς, ευρύτερος λόγος. 

Κατά ταϋτα οι άθληταί ώφειλον νά ζώσι μετ’ εγκράτειας1, άποφεύγοντες 
τά πολλά φαγητά καί τήν χρήσιν τοΰ οίνου2* τόσον μάλιστα προύχώρουν, 

ώστε καί άσιτοι επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα εμενον, ϊνα είναι κουφό¬ 

τεροι περί τα παλαίσματα. Ουτω τουλάχιστον ερμηνευτέον χωρίον τοϋ Χρυ¬ 

σοστόμου, εν φ δ πατήρ ούτος δμιλεΐ περί άθλητοΰ «λιμω τηκόμενου» 8, ήν 
ερμηνείαν υποστηρίζει καί ή νυν συνήθεια, άφ’ οΰ σήμερον εν Αΐνφ οί μέλ¬ 

λοντες κατά την εορτήν τοϋ άγιου Γεωργίου νά μετάσχωσι τοΰ άγώνος τοΰ 
δρόμου μένουσιν επί διήμερον άσιτοι. 

Τήν δίαιταν βεβαίως μέχρι μέν τίνος, ως καί παρ’ άρχαίοις, θά καθώ- 

ριζεν ο γυμναστής4, βραδύτερον δ’ ο παιδοτρίβης ή άλείπτης, οποία τις όμως 
ήτο αΰτη άγνοοΰμεν5. 

Έπ’ ίσης αί εύωχίαι έπρεπε ν’ άποφεύγωνται. «Ού μεθύειν έξεστι τοΐς 
άγωνιζομένοις κατά τον καιρόν της αγωνίας» άναφωνεΐ δ Χρυσόστομος 0 

«ούκ έστι πυκτεΰεοντα έν τρυφή είναι, ούκ εστι παλαίοντα εΰωχεΐσθαι» 

«συμποσίοις καί μέθαις προσανέχουσιν οί δειλοί καί άνανδροι των πυκτευόν- 

των7» καί προσθέτει· «μηδείς των άθλούντων άνεσιν ζητείτο), μηδείς εν ευθυ¬ 

μία είναι» «εΐ άνεσιν επιζητείς, τί άπεδύσω, τί τάς χεΐρας άντήρας;8» Επί¬ 

σης άπηγορεύετο καί τό πορνεύειν, ϊνα μή ή δΰναμις τοΰ άγωνιστοΰ εκλύε¬ 

ται 9, τέλος δέ καί τό καλλωπίζεσθαι καί συχνά επισκέπτεσθαι τά λουτρά Ι0. 

Γόσην μάλιστα πρόνοιαν περί τής συμπεριφοράς των αθλητών έλαμβάνετο 
κατά τά Όλύμπια, ώστε κατά τήν διάρκειαν αυτών ημέρας καί νυκτός περι¬ 

φερόμενος δ κήρυξ έφρόντιζε νά μή άσχημονώσιν ούτοι11. Οί τον κήρυκα 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 52.772. 

* Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61.189, 62. 619, 63. 51. 648. Περί εγκράτειας όρχηστων 
ώμί/,ησεν ό Λ ι β ά ν ι ο ς, ”Ενδ’ άν. 107 {τόμ. 4. 490). 

Λ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 614. 

4 Ε· Π συλίνη, “Ιστορία τής γυμναστικής σ. 219 έξ. I. Κ γ & ια 8 ε, ϋίε Ονπιπείδάΐί 
ηπά Α^οηίδΐίΐί δει Ηεΐΐεηεπ 2.655. 

Κατά τόν 1 αληνόν οί τά βαρέα άθλοϋντες έτρωγον χοίρειον κρέας καί ειδικόν 
άρτον Κτ&αδε, 'Ενθ’ άν. σ. 658 καί Ε. Παυλίνη, Ένθ’ άν. 254- 

8 Χρυσό στο μος. Ρ. Ο. 61.389, 62.645. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. ΰ. 62. 594. 

δ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.645. 

9 Χρυσόστομος, Ρ.Ο. 61.189. 

10 Χρυσόστομος, Ρ.Ο. 50.665. 63.51. 

11 Εργον τοϋ κήρυκος ήτο προσέτι νά καλή τούς άγωνιοτάς πρός άγώνα καί νά 
φωνάξη τό ονόματα των νικητών, ]. Κτουεο, ΟΙγηιρΐε σ. 143. 
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μάλιστα παρακολουθοΰντες σαλπιγκταί παρήγγελλον εις τούς αθλητάς μηδέ 
νά δμιλώσιν, ϊνα μή διασπάται ή αναπνοή αυτών1. 

Μετά τήν λήξιν, εννοείται, τοΰ άγώνος οί άγωνισταί άπήλαυον πάσης 

άνέσεως2. 
Α1 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΊΆΝΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ 

’Άν προεκάλουν τότε οί άνταγωνιζόμενοι άλλήλόυς δεν λέγεται σαφώς, 

έκ τινων όμως μαρτυριών, τάς δποίας επιβεβαιοι καί η σημερινή συνήθεια, 

φαίνεται ότι οί μέλλοντες ν’ άνταγωνισθώσι προεκάλουν άλλήλους καί ύβρι- 

στικάς ενίοτε μεταχειριζόμενοι λέξεις. Ούτως Ανδρέας ο κατά Χριστόν 
σαλός, προκαλώ ν εις πάλην Αιθίοπα, αναφωνεί· «δεύρο, ήσβολωμένε, ϊνα 
παλαίσωμεν» ακριβώς ώς θά έλεγε σημερινός παλαιστής «έλα νά παλαίψωμε*5. 

Έν τώ κατά Λΰβιατρόν καί Ροδάμνην επυλλίω κατά τήν ρένταν, δ έτερος 
τών αγωνιστών φωνάζει προς τόν αντίπαλον χατζίρι4 έδά αποθνήσκεις. 

Έν τφ εθνικώ ημών έ'πει ό Διγενής, όρμων κατά τοΰ Σαρακηνοΰ Σουδάλη, 

τόν προκαλεϊ διά τοΰ «δέχου με»°, έν άλλη δέ περιπτωσει έν τφ αυτφ επει 
ό έφορμών φυ)νάζει πρός τόν αντίπαλον- «έδά σέ βλέπω» 6 καί ο Αχιλλεύς 
δ’ έν τή Άχιλληΐδι, έφορμών κατά Φράγκου, τοΰ φωνάζει· 

δεξου με, Φράγγε, δεξου με, έρχομαι εις έσένα 7. 

Περί τοΰ άγώνος τοΰ δρόμου προκειμενου, ειδομεν οτι προς επιτυχίαν 
τής νίκης έγίνετο χρήσις εκ μέρους τών αντιπάλων ή καί τών θεατών 
άκόμη, μή επιτρεπόμενων μέσων, παρά τάς απαγορεύσεις τών νόμων καί τήν 
συνήθειαν. Καί βέβαιοι μέν δ Χρυσόστομος ότι «τοΐς θεαταΐς καταβήναι εις 
τό στάδιον, χεϊρα δρέξαι καί ελκύσαι πόδα τοΰ άνταγωνιζομενού ή άλλο τι 
έπιδείξασθαι ού θέμις» 8 δυστυχώς όμως, όπως καί σήμερον, οϋτω καί κατά 
τήν Βυζαντινήν εποχήν έπεζητεϊτο ένίοτε ή νίκη καί δι’ εντελώς άθέσμων 
μέσων. Ούτως έν τώ βιφ Γεωργίου του Κυπρίου άναφέρεται δτι παλαιστής 
Κίλιξ έλθών εις Κωνσταντινούπολή, ϊνα επίδειξη τήν τέχνην του έδηλητη- 

ριάσθη υπό τοΰ αντιπάλου του και εγυρευετο, περιεφερετο δηλαδή υπό 
τών θαυμαστών του από μοναστηριού εις μοναστήριον πρός θεραπείαν λ 

ι Χρυσόστομος, Ρ.Ο- 63.116. 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 162. 

3 Μί^ηε, Ρ.Ο. 111.637. 
4 Στίχ. 2312 (έκδ. Ι.ΑΐηόεΛ) «Τό χατζίρι, Άραβιστί οΙιίηπΓ, σημαίνει χοίρε». 

ό Στίχ. 940 (Ηε5δβ1ίπ§). 
π Στίχ. 1556 (Ήε88ε1ίπ§). Καί ημείς νϋν έν παρομοία περιπτώσει λέγομεν τώρα νά σε 

δώ. Τό «να σε δώ» πολλάκις σήμερον μεταχειριζόμεθα προτρέποντές τινα νά έκτελέση 

εργον τι μετά ζήλου καί έπαυχώς. 

7 Στίχ. 1496 (Ηε33ε1ϊη§). 

9 Χρυσοστόμου, Ρ. Ο. 57.587. 
ί* Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γεωργίου τοϋ Κυπρίου τοϋ έν Χιοζι,βα 

Αιΐϋΐ. ΒοΙΙ. 7.114.8. 
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Επειδή δέ, προληπτικοί οντες οΐ πρόγονοι ημών, επίστευον οτι και διά 

μαγικών μέσων ήδύναντο νά εξουδετερώσου σι τον αντίπαλον, καί ταύτα κατά 

τους αγώνας μετεχειρίζοντο. Είναι δ'ντως γνωστόν δτι κατά τούς ιπποδρο¬ 

μικούς αγώνας κατέδενον οί ηνίοχοι τούς ίππους των ανταγωνιστών των, ΐνα 

μη δύνανται ούτοι νά τρέχωσι, καταδέσμους ποιοΰντες καί εις διάφορα μέρη 

τού ιπποδρόμου αυτούς καταθάπτοντες. Βλέπε δσα σχετικά περί τούτου έγραψα 

πραγματευόμενος περί μεσαιωνικών καί νεοελληνικών καταδέσμων 1 καί 

πρόσθες, άφ’ ενός μέν τήν μαρτυρίαν τού Χρυσοστόμου «καί τί δει λέγειν 

τάς μαγγανείας τάς έν ταΐς ίπποδρομίαις, τάς εν ταΐς τών θηρίων άμίλλαις»2, 

άφ’ ετέρου δέ το έκ τού Νομοκάνονος τού Φωτίου χωρίον «ό είδώς γόητά τινα 

καί κατασχών αυτόν επί γοητεία, παραδιδότω Εΐ δέ ηνίοχος ή τις έ'τερος 

παρά ταύτα ποιήσει ή λαθραίους αυτόν τιμωρήσηται, εσχάτως 

τιμωρείται ή οπόθεν φαίνεται δτι καί φόνοι προεκαλούντο έκ μέρους τών 

ήττηθέντων ηνιόχων ιών πεπεισμένων δτι ένεκα μαγείας άπέτυχον. 

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

Είδομεν δτι δεν ήτο σπάνιον οί λαμβάνοντες μέρος εις τά διάφορα 

αγωνίσματα κατά τήν διεξαγωγήν αυτών νά τραυματίζουνται ή νά φονεύονται. 

Τήν περίπτωσιν ταύτην έλάμβανον ύπ’ δψιν οί νόμοι ορίζοντες τάς περιπτώ¬ 

σεις, ύφ’ άς συνέβη τό ατύχημα καί άναλόγους ποινάς επιβάλλοντες. 

Κατά τούς νόμους λοιπόν τ’ αγωνίσματα διηρούντο είς δύο κατηγορίας, 

τά δημόσια καί υπό τού νόμου άνεγνωρισμένα, καί τά ϊδιουτικά. Συμφώνως 

προς τήν ύποδιαίρεσιν ταύτην καί αί ποιναι διέφερον, έλαφρότεραι μέν ούσαι 

διά τά πρώτα, βαρύτεραι δέ διά τά δεύτερα. 

Κατά τούς Πανδέκτας, άν πυγμάχος ή παγκρατιαστής ή πα?,αιστής έφύ- 

νεύε τον αντίπαλον έν δημοσίφ άγώνι ή κατά τήν ά'σκησιν, τότε δεν έφηρμό- 

ζετο κατ’ αυτού ό Άκουίλιος νόμος, διότι ή ζημία έθεωρείτο δτι έγένετο 

χάριν δόξης καί ανδρείας, ούχί δέ χάριν αδικίας 4. Έπ’ ίσης δεν έχώρει αγωγή 

ύβρεως κατά τού τραυματίσαντυς τύν ανταγωνιστήν έν άγώνι 5. Άν δμως 

μετά τήν ήτταν ετραυμάτιζε τις ή άλλως εβλαπτε τον αντίπαλον, τότε έθεωρεΐτο 

ένοχος υπαγόμενος πολλάκις είς τον Άκουίλιον νόμον 6. 

1 Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι (Λαογραψ. 9. 5Β. 54). 

2 Χρυσόστομος, Ρ-Ο. 61.103. 

3 Φωτίου, Νομοκάνων κεφ. ΚΕ ιίτλ. Θ' (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 1.191). 

4 Πανδέκται 9.2.3. Σύνοψις Φ. 6.9. (Ζ&οΐι.ν. Είη§εηί1ΐ3ΐ 5.671). Σύνοψις πιϊπογ 
Υ (Ζ&οΐι. ν. ΐΑη£6ΐιΐ1ΐ£ΐ1 }ΟΚ. 2.204). Ό Άκουίλιος νόμος διελάμβανε περί της αδίκως 
είς άλλότριον κτήμα προσγιγνομένης βλάβης καί, άπο τών Άντωνίνων, περί της αγωγής, 

ήν ή δυνατό τις νά έγείρη κατά τοΰ τραυματίσαντος. 

5 Πανδέκται 47.10-3 §3.4, Σύνοψις Υ. 1.2, ΒοΙο^ε 3(1 ΡγοοΚϊγοπ ιτιιιΙεΙε 37.25. (ΖεοΒ. 
ν. Ρίη^εηίΙίΕΐ ΙΟΡ.. 4.148, 5.627). 
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Τών μή άνεγνωρισμενών αγωνισμάτων ήτο καί ό ακοντισμός. Οί φονευ- 

οντες λοιπόν κατ’αυτόν ελεύθερον είτε δούλον ΰπέκειντο τώ Άκουιλίψ νόμω, 

έκτος άν τό αγώνισμα έγίνετο εν κάμπου, οπότε ό παθών δεν ωφειλε παρα 

καιρόν νά διέρχεται Ικεΐθεν άλλά καί τότε εφηρμόζετο ό Άκουίλιος, εαν 

άπεδεικνύετο δτι επίτηδες ό άκοντίσας έβαλε τον παθονταλ 5 ' 

Τών μή υπό τού νόμου άνεγνωρισμένων γυμνασίων ήτο επ ίσης και 

«ή θιά ράβδων παιγνική συμβολή», περί ής μαρδν κατωτέρω. Έάν λοιπον 

κατ’ αυτήν έφονεύοντο άγωνισταί, τότε οί φονεύσαντες Ιλογίζοντο μετά των 

έκουσιοακουσίων φονέων, άκριβώς, διότι τό παίγνιον δεν ήτο άνεγνωρισμενον . 

Κατά τήν σφαιροβολίαν, είτε αυτή ως βολή σφαίρας λογισθή είτε ως 

τό γνωστόν αγώνισμα τζυκάνιον, περί ου επ’ίσης κατωτέρω, κατά τήν σφαι¬ 

ροβολίαν, λέγω, εάν τις έρριπτε τήν σφαίραν είς τήν χειρα κουρεως και 

ούτως ελαρυγγοτομείτο ό κουρευόμενος δούλος,τότε ο κουρευς ενειχετο, εαν 

έκούρευεν είς μέρος, δπου συνήθως έτελεΐτο τό αγώνισμα3. 

Τήν Βυζαντινήν δέ συνήθειαν άκολουθούντες καί οί Φραγκοι κατα τον 

χρονογράφον Νικηφόρον Γρηγορών4 έθεώρουν ανέγκλητον τον τραυματι- 

σαντα ή φονεύσαντα τόν αντίπαλον κατά τήν τζόστραν ή τον τορνεμεν, περί 

ών αγωνισμάτων θά όμιλήσωμεν εν τελεί τής παρούσης μελετης. 

Η ΝΙΚΗ, ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Ώς ή έναρξις τού άγώνος έκηρύσσετο διά σάλπιγγος, ούτω, φαίνεται, 

καί τό τέλος αύτού· άλλως δεν εξηγείται τό λεγόμενον υπό τού Χρυσοστόμου 

δτι «πας ό έν τώ άγώνι καταναλωθείς, έπειδάν άκούση τοΰ άγωνος το τέλος, 

άναπνεΧ μικρόν5». . , , ν 
Τού άγώνος λήξαντος, έπηκολούθει ή άνάρρησις του νικητου κάτω επι 

τού στίβου, τού κήρυκος άναφωνούντος τό όνομα τού νικητου και του αγω¬ 

νοθέτου ερχομένου καί στεφανούντος τόν νικήσαντα 6. ^ β „ . , 

Τούτο κατά κανόνα1 ενίοτε δμως από τής υψηλής έδρας αυτου αυτός 
ό βασιλεύς άνεκήρυττε τόν νικητήν καί εκεί αύτόν έστεφάνωνεν, οπότε τούτο 

έθεωρεΐτο μεγάλη τιμή προκαλοϋσα τήν ιδιαιτέραν τών θεατών προσοχήν . 

ι Πανδέκται 9.2.9.4, Βασιλικά 60.9.4. Επαναγωγή ειιοΙε 43. 20, Σύνοψις Φ. 6. 9. 

(Ζ3θά. V. Ρίη§£πΐ1ια1 ΙΟΚ-. 4.335 5.671). , π 
* Θ.Βαλσαμών, Είς τόν ΙΓ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ραλλη - Ποτλη, Συν- 

^3*Βασιλικά 60.11.1- Επαναγωγή ιικΛ* 52.90, Σύνοψις Φ. 6.10 (Ζαοΐα. ν. Ιλπ- 

§εηΐ1ΐ3ΐ _)ΟΚ.. 4.361, 5.671). 
•ι Νικηφόοου Γρήγορά. Ίστορ. 1.483.13. 
δ Χρυσό στο μος, Ρ- Ο- 63. 15. Βλ. καί έν τή Κ.Ε έν λ. 3§οπ6β σ. 847. 

ΰ Χρυσόστομος, Ρ. Ο, 63. 150. 
7 Χρυσόστομος, Ρ .Ο. 61.413,63.806. 
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Την άνακήρυξιν έπηκολούθει ειτα και τό στεφάνωμα τοΰ νικητοΰ1, 

άφ’ οΰ οί αγώνες κατά την Βυζαντινήν εποχήν δεν ή σαν χρηματίται, άλλα 

στεφανΐταΐ’ ρητώς μάλιστα περί των Όλυμπικών λέγει 6 Μαλάλας οτι 

μόνον «ευχής χάριν καί τάγματος ήγωνίζοντο καί διά τό έχειν δόξας εϊς την 
ιδίαν πατρίδα2». 

Ήσαν δ’ οί στέφανοι ούτοι, οίτινες ετίθεντο επί τής κεφαλής του νίκη- 

ΕΙκ. 5. Ό βασιλεύς έν τφ σένπζψ κρατών τον στέφανον, 

δι’ οΰ μέλλει νά στεφανωθή δ των αγώνων τοΰ ιππο¬ 

δρόμου νικητής. (Έκ τής μιας πλευράς τής έν τφ 

ίπποδρόμφ βάσεως τοΰ οβελίσκου τοΰ Θεοδοσίου). 

τοΰ καί σπανιώτερον διεπερώντο προηγουμένως διά τής δεξιάς αΰτοΰ, άν 

ουτος ητο πυκτης ή παγκρατιαστής3, έκ φύλλων4 καί μάλιστα δάφνης, ώς 

μαρτυρεί ό Χρυσόστομος5. Ο Μαλάλας μάλιστα ύπαινισσόμενος τούτο καί 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 64.573, Ισιδώρου Πηλουσιώτου. Επιστολή 186 

(Ρ. Ο. 78.1444). 

2 Μαλάλα, Χρονογρ. 288. 3. 

Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.689. "Ισως νά δύναται εντεύθεν νά έρμηνευθή τό τοΰ 

Παυσανίου (8.48.3) «εις δέ χήν δεξιόν εστι καί πανταχοΟ τφ νικώντι επιτιθέμενος ό 

φοΐνιξ». "Αλλην ερμηνείαν τοΰ χωρίου βλ. παρά Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμνα¬ 

στικής σ. 18. 19. 

4 Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος εις τά Όλύμπια, Ρ. Ο. 85-312. Πβ, τούς φύλ¬ 

λο φ ό ρ ο υ ς ή φυλλίτας αγώνας των άρχα ίων, 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. ί 25, 54. 689, 

Αγώνες, άγωνίσματα καί αγωνιστικά καίγν,α ».ί τούς Βυζαν. χρόνους. 103 

τό οτι Ιν τφ προαστίφ Δάφνη ήγωνίζοντο οί Όλυμπικοι, ψυχροτβρον' πως 

λέγει ότι ό Διοκλητιανός «Ικέλευσεν Ιν Δάφνη δαψνοΰσθαι τους αγωνιζομε- 

νους εν τφ άγώνι των Όλυμπίων, >. "Απαξ, πλήν τοΰ στέφανου δάφνης, 

καί ελαίας τοιοϋτος άναφέρεται2. , 

Έν το* κείμενοις συχνά παρά τούς στεφάνους αναφβρονται και τα 

βραβεία καί τά έπαθλα3. Ύπό τάς δύο τελευταίας λέξεις δέον να νοη- 

σωμεν, διά τούς εν τφ 'ιππ,κφ κυρίως νικώντας, τα βαιο κλάδους τουτεστι 

φοίνικος, οΰς πολλάκις είκονίζονται κρατούντες οί νικηται ήνιοχο^ι , αφ ετε- 

ρου δέ ί μάτια 5 καί σάκρας, βασιλικά δήλα δή γραμματα, δι «)ν επεδαψι- 

λεΰοντο ύπό τοΰ βασιλέως διάφοροι δωρεα'ι καί άξιωματα. Σχετικως μάλιστα 

ό Μαλάλας παραδίδει οτι, δτε 6 Διοκλητιανός ώς άγωνοθέτης παρέστη εις 

τά έν Αντιόχεια Όλύμπια «τοΐς νικώσι παρέσχε σάκρας και πασι πολλά 

Ιφιλοτιμήσατο» καί ότε βραδύτερον άλυτάρχησεν ό Μαξιμιανος και ηγωνι- 

σ δη σαν συγκλητικών παΐδες «οί νικώντες έλαμβανον μειζους άξιος, οι 

Ενταύθα τοΰ λόγου γενόμενος δεν κρίνω ασκοπον να ειπω δυο λεξεις 

περί των προνομίων, ών άπήλαυον οί άθληταί. „ ε 
Οί νικηται λοιπόν τοΰ ΐεροΰ άγώνος των Όλυμπίων εθεωρουντο ιεροί, 

τά δέ κτήματα καί εργαστήρια αυτών, έΦ’ όσον έζων, ήσαν απηλλαγμενα 

010υδΚατά τόν6 Κώδικα8 ό Διοκλητιανός καί Μαξιμιανος εξέδωκαν νόμον, 

καθ’ δν εις τούς δι’ δλου ιού βίου άγωνισθέντας άθλητάς καί τρις στεφανω- 

θέντας οίνίίαιη πιμηεπιιη Ιτίδυί εοΐοΐ νεοείίο. Γνωρίζομεν Ιπ ίσης οπ 
ύίεό τοΰ νόμου Ιλαμβάνοντο μέτρα κατά τοΰ δανειστου _ «υ έκμεταλλευομέ- 

νου αθλητήν μέλλοντα νά άγωνισθή καί ζητοΟντος να υπογραφή υπ αυτου 

οαολογία δφειλής μεγαλύτερου ποσού9. _ „ _ , . 
Άντιθέτως πληροφορούμεθα δτι τά έπαθλα τοΰ Ιν τφ ιερφ_ άγωνι 

νικητοΰ, τά όποια εθεωρουντο σεβαστά, ήδΰναντο να Ινεχυριασθουν, Ιαν 

ι Μαλάλα, Χρονογρ. 307.13. 

2 Τ. V πηοε, ΒείίΓά§6 σ. 56. έ,,ΚοΈε.ε- 
3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 488, 64.544, Ν. Πολίτου, Λαογραφ.κα, έν δείξεις 

ί» τώ Α· καί Β' κατηχητικφ τού Χρυσοστόμου (Λαογρα. 8.12) Βασιλείου κ.ε. 

"".“•ο Π^«αάας,Τ«.8) λέγει ότι εις τούς περισσοτέρους αγώνας έδίδεττ^φοΐνιξ. 

5 Χρυσοστόμου, Πρός Φ,λουτησίους ομιλία ΙΒ' Ρ. Ο. 272. Κατα τόν Χρυσό 

στομον μάλιστα (Ρ. Ο. 63.851) «οί βασιλείς τά ολίγα κολλάφίλοτιμουνταιδώξα , 

*αΙ 8ν έκαστον έκάστφ τών διακόνων έγχειρίζοντες ούτως ετσαγουσιν εϊς το μέσο . 

6 Μαλάλα, Χρονογρ. 310.17,311.20. 

7 Μαλάλα, Χρονογρ. 288.289. 

8 Κώδ. 10.53 Βλ. καί Βασιλικά 10-2.23. 

!> Βασιλικά 10. 2.23, 
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ούτος κατεδικαζετο δι οιονδηποτε έγκλημα3. Τέλος πασίγνωσιον τυγχάνει 

ότι αγωνιστών, καί δη ηνίοχων, αγαλματα ΐδρύοντο, έφ’ ών και σχετικά 
άνεγράφοντο επιγράμματα 2. 

Άπένεμε δέ τά βραβεία εις τούς νικήτας δ τον αγώνα επιτελών3, δν 

συχνά τά κείμενα αγωνοθέτην, ως και οί αρχαίοι “Ελληνες καλού σι \ 

και δστις έν τοΐς Ολυμπιοις εκαλείτο αλυτάρχης, μεταπεσούσης τής 
αρχαίας σημασίας τής λέξεως5. 

Καθίσταντο δέ άγωνοθέται σοβαροί άνδρες, και δη καί βασιλείς. Έν 

Αντιόχεια π.χ. γνωστόν είναι δτι ήλυτάρχησαν ό Διοκλητιανός καί κατόπιν 

ό Μαξιμιανός 6, έν Κωνσταντινουπόλει δ3 έν τφ ίπποδρόμφ, ώς πολλαχού 

τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου φαίνεται, αγω¬ 

νοθέτης ήτο αυτός δ βασιλεύς. (Βλ. εϊκ. 5). 

Επειδή δε επίφθονον ητο το αξίωμα, πολλοί τών πολιτευομένιυν εις 

διαφόρους πόλεις έφρόντιζον νά κάμνωσιν άγωνοθέτας τούς ίδιους υιούς, 

καίτοι πολύ νεαράν άγοντας ηλικίαν, πράγμα τό οποίον ζωηρώς ψέγει 
δ Χρυσόστομος 7. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ 

Γενικότερου λόγου γενομένου περί αγώνων καί αγωνισμάτων κατά τούς 

Βυζαντινούς χρονους, σκόπιμον, ίσως, θά ήτο νά έλέγοντό τινα καί περί τής 

αγωνιστικής φρασεολογίας, εξ ης και ή αρχή διαφόρων σημερινών δημωδών 
φράσεων δύναται νά εύρεθή. 

Ώς έν τφ περί πάλης μέρει έλέχθη, δ καταπαλαίων τον αντίπαλον έλε- 

γον οτι έρρησε, κατήρρασσε, έρρήγνυε, κατερρήγνυε αυτόν8. 

Ό ήττηθείς έν τφ άγώνι έλέγετο δτι έλείφθη9, δ δέ νικήσας ελεγον 
δτι τούτον έξήλειψεν ή κατέβαλε10 ή κατεπόνεσεν 

ι Βασιλικά 10. 3. 40. * X V λ η 6, σ. ό7. 

3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. ο. 78 (σ. 270.8). 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63.150, Ν. Πολίτου, Λαογραψικαί ενδείξεις (Λαογρ. 

8. 12) καί πολλαχοϋ αλλαχού, Βασιλείου Σελεύκειας, Ρ. Ο. 85.469, Ισιδώρου 
Πηλουσιώτου, Επιστολή 186 (Μί"ηε, Ρ. Ο. 78.1444). 

5 Μα λ άλα, Χρονογρ. 310. 10.19. 

6 Μαλάλα, Χρονογρ. 310. 10, 311.16. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 658. 

$ Βλ. ανωτέρω τό περί πάλης μέρος σ. 83 καί πρόσθες Ισιδώρου Πηλουσιώ¬ 

του, Επιστολή 272 (Ρ. Ο. 78. 1021). 

9 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1-4 (11.15), 3.1 (170.4), 4.33 (223.16), 5.45 (262. 

13 Ηβι-οάει-). Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1314.12) *τό δέ λείπετο 

καί τό λέλειπτο καί τοΐς άρτι κοινολεκτεϊται, τον γάρ απλώς ήττηθέντα λειψθήναί ψαμεν». 

10 Κατά τον Χρυσόστομον, Ρ. Ο. 62.378 νικώντος τοϋ ευνοούμενου άθλητοϋ 

έφώναξεν ό θεατής προς τον αντίθετόν του «έξηλειψά σε, κατέβαλόν σε». 

Η Διήγησις τοϋ Διγενή στίχ. 50 (Ηεεδοΐϊπ^)· 

VI 
• :·ι 

ύι 
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Έπ3 ίσης, δταν δ παλαιστής ούτω κατέρριπτε τον ανταγωνιστήν, ώστε 
τά νώτα αυτού νά έγγίσωσι τό έδαφος, έ'λεγον δτι έξέτεινεν αυτόν1. 

Οί αρχαίοι “Ελληνες περί τού άναλαμβάνοντος αγώνα έλεγον οτι «ένέ- 

βαινεν εις αγώνα». Τήν φρ. ταύτην ή τό «έμβαίνειν εις τό στάδιον» ή το 
απλώς «έμβαίνειν»2 συχνότατα άναγινώσκομεν δημωδώς λεγόμενον περί 
αγώνων κατά τήν απασχολούσαν ημάς εποχήν. Τό εμβητον κατά τον ΙΒ' 

αιώνα παρατηρεί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (130.8.11), εις κοινολεξίαν κεί- 

ται λαμβανόμενον επί εναγώνιου σπουδής ώς τού άγωνιζομένου έκ τού έξω 
είναι είς αγώνα έμβαίνοντος». Κεΐται δέ καί έν τφ μαρτυρίφ τού αγίου 
Μερκούριού «ταύτην ούν τήν ρομφαίαν λαβών εμβηθη κατ’ αυτών»3. 

Πλήν τού έμβαίνειν όμως μετεχειρίζοντο καί τό «έμβαίνειν είς τό μέσον 4 

ή «σεβαίνειν εις τήν μέσην» δ. 
Πλήν τού έμβαίνω (μπαίνω) δέ μετεχειρίζοντο καί τό έκ β α ίν ω (βγαίνω)0, 

ώς δέ καί οί αρχαίοι, καί κατεβαίνω7. 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 180. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.342. 614,60.40 «άμα γάρ ένέβησαν είς τον αγώνα άπε- 

δύααντο τά ίμάτια, ημείς δέ έμβαίνοντες μετά ίματίων παλαίειν βουλόμεθα». 

Η Η. Ό εΐεΐι &γε, Εεδ Ιέ^εηάεδ $>τεοηιιεδ άεδ δαίπΐδ πιίΐίΐσίτεδ σ. 246. 20. 

•ι καί εκέντησε τον μανρόν τον καί ήμπεν είς την μέσην 

πιάνει σκονταροκόνταρον καί ήμπεν είς τήν μέσην 

Άχιλληΐς στίχ. 428., 1149 (Ηβδδθ1ίη§)· εϊπε δέ καί δ Πρόδρομος (ΙΙεδδεΙίηυ-ΡεπιοΙ, 

(Ροέηιεδ ΡτοάΓΟίτάςτιεδ III. 168. 

νά μπω 'ς τήν μέσην καί νά βγώ, νά δώσω καί νά πάρω 

Έν τή παιδιοφράστφ διηγήσει τών τετραπόδων ζφων (στίχ. 124) άναγινώσκομεν 

εΐ τις καλάς κι άπόκοττος, άς έ'/.θη είς το μέσον 

(λνά^πει-, Ο&πυίηα Οτε-εειι ιηβάίί εβνί σ. 145.) 

5 τον μουντόν του έπιλάληαεν καί έσέμπην είς τήν μέσην 

Άχιλληίς στίχ. 1307 πρβ. καί τούς στίχ. 129, 534, 583. Έν τφ πουλλολόγφ ό αετός απει¬ 

λών τά άλλα πτηνά λέγει ότι θά διατάξη τον φάλκον καί τον ζάγανον νά 

αεβοϋσιν είς τήν μέσην σας άρξωνται νά σάς τρώγουν 

καί πάλιν έν τφ αύτφ ποιήματι 

καί τό ίδών ό βούβαλος έ.αέβην είς τήν μέσην 

στίχ. 644, 1028. Ό Διγενής λέγει δτι τά θηρία 

... μέ τό ραβδίν τά έαέβη 
κι’ αλλαχού τοϋ έπους κεΐται 

αυτός καλ.ά σ εσέβηκεν τώρα νά σε γκρεμίση 
στίχ. 49. 1725. 

0 Έν τφ βίφ Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοϋ (Ρ. Ο. 111. 637) λέγεται δτι ό μακά¬ 

ριος έξήλθε πρός τήν πάλην είς τό μέσον καί έν τφ κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην 

έπυλλίω (στίχ. 2022, \νιι§ηεΓ, Ττοϊδ ροέηιεδ σ. 299) κεΐται 

τον νά καβαλλικενσωμεν νά εδγονμεν είς τήν μέσην 

φέρεται δέ καί έν τή διηγήσει τοϋ Διγενή τοϋ Πετρίτση 

κι εΐν’ εντροπή μας μετά σέν κι οί τέσσερα νά βγονμεν 

(5ρ. Ε3.ηιρΓθδ, Κ.οη]3Π5 Οτεεδ στίχ. 2585 σ. 216). 

7 Τό θέατρον ήνοίχθη καί ό αθλητής κατέβη πρός τά παλαίσματα, Χρυσόστομος, 

Ρ. Ο. 64.521 
καί τό φαρίν μου πιλαλώ κατέδην πρός εκείνον 
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Επ ίσης εις αγωνιστικός φράσεις άνακτέα το εμβαίνειν και εκβαίνειν, 

τό κρούειν και λαμβανειν ή δούναι καί λαβειν1, όπερ επί το Έλληνικώτερον 

εν άγιολογικφ κειμένφ φέρεται «εΐσελθείν καί έξελθεΐν καί λαβειν καί δούναι2. 

Πάσαι σχεδόν αι ανωτέρω φράσεις σώζονται καί μέχρι σήμερον εΐτε εν 

τω πεζφ λόγω είτε καί έν ποιήμασιν. Οΰτω συχνότατα λέγομεν δτι ο παλαιών 

«εσκασε κάτω» τον αντιπαλαίοντα ή δτι «καταπονεί» αυτόν, ήτοι υπερτερεί 

«υτοΰ έν τή πάλη. Επ ίσης μεταχειριζόμεθα συχνά καί τό «βάνω κάτω», 

αντί του αρχαίου καταβαλλω. Αλλά καί τό (έ)ξαλείφω φέρεται σήμερον έν 

Ερμουπολει λεγόμενον επι του νικωντος καί κερδίζοντός τινα έν οίωδήποτε 

παιγνίφ. Προσέτι κατα το εμβαίνω εις αγώνα συχνότατα λέγομεν σήμερον 

«μπαίνω ςτά αίματα» ή «’τά μαχαίρια», ήτοι ϊσχυρώς διαπληκτίζομαι πρός 

τινα, το δε «έμπα του» καί εν Χίω «έμπα τα» κοινολεκτεΐται αντί του άντα- 

γωνίσθητι, άντιμετώπισον αυτόν3. 

Ου μόνον δέ τό έμβαίνο) (μπαίνω) εύχρηστε! νυν, άλλα καί τό σεβαίνω 

καί σεμπαίνω4 καί σα> μπαίνω0 λεγόμενον κα’ άπο μπαίνω6. Καί 

(Τα κατα Λυβιστρον και Ροδάμνην στίχ. 2041.) Τό κατεβαίνειν επί της σημασίας ταύτης 
συχνότατα άναφέρεται καί έν τή Άχιλληΐδι 

άλλα έκατέβη απάνω τον, κρούει τον κονταρέαν 

μη να κατέβουν εις αυτόν, μη νά τον πολεμήοουν 

στίχ. 1494, 1519 (^Ηθδδείπι^). Πρβ. καί τούς στίχους 508, 550, 1468, 1494, 1519, 1523. 

καί έν τφ έθνικφ ημών επει ό Διγενής 

κι αυτός έκαβαλλίκενσεν εις αυτόν καταβαίνει 

κι δ Μιλιμίτζης ό ληστής επάνω μον εκατέβην 

στίχ. 938, 1444. Πρβ. καί τούς στίχους 44, 618, 767. 

1 Έκ τοΰ αρχαίου Ελληνικού πληγάς δούναι καί λαβειν. Ή φρ. συνήθης καί έν τω 
έθνικφ ημών επει 

κι από τον κτύπον τον πολνν κι από τό δός και λάβε 

οί κάμποι φόβον εϊχαοι καί τα βοννια ήδονονσαν 

καί τότε άπομερίμνηοα τό κρούειν καί λαμδάνειν 

στίχ. 37. 1182. Πρβ. καί τούς στίχ. 688 καί 1259 

<5 στρατός σου ήχον χωρικός τον κρούειν καί λαμδάνειν 

Διήγ. τού Διγενή Δ' 677 (Ι-ε^τατιά.) 

2 Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου, Όμιλίαι (ομιλία ΚΖ'. 

Μΐ^ηε, Ρ. Ο. 34. 701.) 

'δ Έν Μαδύτφ λέγουσι καί «για τά σένα μπήκα», ήτοι χάριν σοΰ διεπληκτίσθην. Έν 

Καρδαμύλοις τής Χίου «εγώ θά τά μπω» σημαίνει έγώ θά επιχειρήσω, θά τολμήσω. Έν 
Καρπαθιακφ ποιήματι φέρεται ό στίχος· 

εμπήκε κι επολέμησε σ' ούλα τα βιλαέτια. 

4 Κι αν είναι χίλιοι κι εκατό σέμπα τους μοναχός οον 

στίχ. δημώδους ποιήματος Καλλιπόλεως. 

5 Ως έν Κύπρο) ένθα τό «τοΰ σώμπηκε για καλά» σημαίνει τον έπλησίασε καί τοΰ 
έδειξε την δύναιιίν του. 

6 Ούτως έν Άπυράνθφ τής Νάξου καί Θήρα Ν. Πέταλά, Ιδιωτικόν σ. 29, 

Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 107 

τοΰ εκβαίνω δέ (βγαίνω) γίνεται χρήσις νυν, άφ’ οΰ τό «δέ μου βγαίνει 

κανείς» συνώνυμε! τφ οΰδεΐς υπερτερεί έμοΰ, καί τό παραβγαίνω δέ εις 

τάς Κυκλάδας καί αλλαχού σημαίνει άνθαμιλλώμενος υπερβάλλω. 

Καί δ συνδυασμός δέ τοΰ εμβαίνειν καί εκβαίνειν είναι συνηθέστατος 

σήμερον εις τά δημοτικά ημών ποιήματα πβ. 

3ςτό έμπα χίλιονς σκότωσε (εκοψε) V τό εδγα δυο χιλιάδες. 

Καί τό δοΰναι δέ καί λαβειν, ώς «δώσαμε καί πήραμε», αντί τοΰ πολ- 

λάς κατεβάλομεν προσπάθειας, πολύλεκτον τυγχάνει. 

οι ΘΕΑΤΑΙ 

Οί Βυζαντινοί, φιλοθεάμονες δντες, ευχαρίστως παρηκολούθουν τά διά¬ 

φορα θεάματα καί αγωνίσματα, καί μάλιστα τούς ιπποδρομικούς αγώνας, 

προκαλοΰντες τάς σφοδρός διαμαρτυρίας τών πατέρων τής εκκλησίας, καί 

ιδία τοΰ Χρυσοστόμου, δστις έπανειλημμένους απήγγειλε λόγους άποτρέπιον 

τό εκκλησίασμα από τής τοιαΰτης συνήθειας. 

"Οταν λοιπόν έπρόκειτο νά τελεσθώσιν ιπποδρομικοί ή άλλοι αγώνες, 

από βαθείας πρωίας έλάμβανον οί πολΐται την πρός τό στάδιον άγουσαν, 

διαγκωνιζόμενοι, ί'να καταλάβωσι μίαν θέσιν. Ό διά τής αγοράς τότε διερχό- 

μενος ούδέν άλλο έβλεπεν ή ομάδας ανθρώπων πρός το στάδιον διευθυνο- 

μένας1. Ούδέν πρός τούς θεατάς, άν επί ώρας έμενον προσηλωμένοι εις τάς 

θέσεις των βρέχόμενοι ή εκτιθέμενοι εις τάς ήλιακάς ακτίνας2, ή έκ τής θέας 

εύχαρίστησις εξουδετέρου πάσαν κακουχίαν. 

Καί έ'σπευδον πρός θέαν τών άγώνοιν διαφόρου ηλικίας καί τάξεως και 

φυλου άνθρωποι. Έκεΐ έβλεπες παρακαθήμενον μετά τοΰ νέου τον γέροντα 

μετά τοΰ πλουσίου καί άξιωματοΰχου τον πένητα καί τον άπλοΰν αστόν, 

παρά τούς άνδρας τάς γυναίκας, παρά τον λαϊκόν τον κληρικόν3. 

Αληθές είναι δτι δεν έθεωρεΐτο πρέπον νά παρακολουθώσΐ τά τοιαΰτα 

θεάματα αί σεμναί γυναίκες — αΐ κοιναί συνήθως τά παρηκολούθουν — 

επ’ίσης δμως βέβαιον είναι δτι συχνά καί αΰται μεταξύ τών άνδρών πρός 

θέαν άνεμιγνΰοντο μή προσέχουσαι πολύ καί εις τάς διατάξεις τών νόμων, 

οιτινες καί τό διαζΰγιον έπέτρεπον, άν παρηκολοΰθουν αύται τά έν τω ίππο- 

δρόμφ θεάματα άκόντων ή άγνοοΰντων τών συζύγων 4. 

Μόνον είς τά έν Αντιόχεια Όλΰμπια, ώς κατά την παλαιόν εποχήν καί 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54. 662. 

2 ]. V 3.Π ο ε, ΒεϊΐΓβ^ε σ. 57. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51.68,63.65. 

* Πβ. τά-ς σχετικάς νεαράς τοΰ Ιουστινιανού (ΖθοΙίΑΓώε νοη Τίπ§6π11ΐ3ΐ 

Ιητρεταίοτΐδ ^ΐδΐίηί&ηί πονεΐΐσε ηιιαε νοεβηίιΐΓ 1,300, 2,218 καί πβ. καί τόν Πρόχειρον 

νόμον 11. ια', 
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εις τα εν Ηλιδι, απηγορεύετο αύστηρώς νά θεώνται τούς αγώνας καί γυναί¬ 

κες, της σωφροσύνης χαριν1. 

Οσον αφόρα εις τούς κληρικούς, λέγομεν δτι άπετρέποντο καί οΰτοι, επί 

ποινή άφορισμού, των τοιούτο^ν θεαμάτων2, παρά τάς απαγορεύσεις όμως 

βέβαιον είναι δτι κατά διαφόρους έποχάς παρίσταντο, εις τό στάδιον. 

Καθημενοι δ επι των εδωλίων οΐ θεαταί ού μόνον παρηκολούθουν τούς 

άγων ιζο μένους, αλλά καί θαυμασταί τού ενός ή τού άλλου άγωνιστοϋ γινό¬ 

μενοι μετά ζωηρότητος έξεδήλουν την υπέρ αυτού συμπάθειαν3 στοιχηματί- 

ζοντες 4 μάλιστα καί διά την επιτυχίαν αυτού, έπιτρεπομένου τότε τού στοιχή¬ 

ματος δια την πάλην, τον δρομον, τον ακοντισμόν, τό άλμα και την σφαιροβο¬ 

λίαν, διότι τά αγωνίσματα ταύτα έγίνοντο ανδρείας ένεκα5. Εννοείται όμως 

δτι τό ποσόν τού στοιχήματος ήτο ώρισμένον μή δυνάμενον κατά την Ίουστι- 

νιάνειον νομοθεσίαν νά ύπερβή τό εν χρυσούν νόμισμα διά τούς πλουσίους6. 

Τό ενδιαφέρον ως εικος, αυτό τών θεατών δεν άπήρεσκεν εις τούς 

έν τφ στίβω άγων ιζο μένους, οϊτινες τόσον προθυμότερον μετεΐχον τού άγώ- 

νος, όσον πλείονας θαυμαστάς είχον7. 

Έκορυφούτο δέ τό ενδιαφέρον τών θεατών μάλιστα, δταν έμελλε ν’άγω- 

νισθή αθλητής τις τών επιφανών. Τότε προσηλούντο επ’ αυτού τά βλέμματα 

χιλιάδων θεατών προσπαθούντων νά μή τούς διαφύγη ούδεμία τού άγώνος 
λεπτομέρεια8. 

Ή παρακολούθησή όμως τών διαφόρων φάσεων τού άγώνος δεν εγί- 

νετο άνευ εκδηλώσεων άλλοι έφώναζον έπιδοκιμάζοντες καί θαυμάζοντες, 

άλλοι έφιλονίκουν υπέρ τού εύνοουμένου προς τούς αντιθέτους9, άλλοι ένθου- 

σιώντες εχειροκρότουν10, άλλοι ενθαρρυνοντες τον άγωνιζόμενον καί προς την 

' Βασιλείου Σελεύκειας, Λόγος εις τα Όλύμπια Ρ.Ο. 8ό. 309. 

" Ίδέ καί τον ΙΕ' κανόνα τής έν Καράαγένη συνόδου καί τον 51°ν Χής 2Τ', έν 

Τρούλλφ οικουμενικής (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.356, 425, 3.331). 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 116. 

1 Τών στοιχημάτων τούτων μετεΐχον καί κληρικοί, ένίοτε. 

5 Πανδέκται 11.5.2.1. 0 "Επιΰι Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 1.328. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.587. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59. 24. Οί Βυζαντινοί, καί μάλιστα οί κάτοικοι τής πρω- 

τευούσης, ευχαρίστως έ'βλεπον άθλητάς δημοσίρ την εαυτών ρώμην επιδεικνύοντας. 

Οΰτω, κατά τούς συνεχίζοντας τον Θεοφάνη, μετά πολλής τιμής ύπεδέχθησαν καί πάλιν 

εις την πατρίδα έξέπεμψαν Άσώτιόν τινα «ος ήν άνήρ έπί ρώμη όνομαστότατος, ον 

φασι σιδηράν ράβδον έκ τών άκρων έκατεραις χερσί κρατούντα τή ύπερβαλ?.ούση αλκή ρ 

διακάμπτειν καί προς τό κυκλικόν σχήμα μετάγειν τής αντιτύπου του σιδήρου φύσεως 

τή βία τών χειρών ύπεικούσης». (Οίσυνεχίζοντες τον Θεοφάνη 722.20,879.20). 

Ητο δήλα δή ό Άσιότιος ό Κουταλιανός τών χρόνων του. 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54. 587. 

30 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χρίστον 
σαλοΰ Ρ. Ο. 111.636. 

Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τους Βυζαν. χρόνους 109 

νίκην πλησιάζοντα 1 τού έφώναζον «έτι μικρόν», μικρόν δήλα δή ακόμη 

κατάβαλε προσπάθειαν καί ασφαλώς θ’ άναδειχθής νικητή; -, άλλοι έπη νουν 

τον εύδοκίμυις άγωνιζόμενον καί άλλοι τουναντίον άποτυγχάνοντα τόν ώνεί- 

διζον3, άλλοι με:ιό τήν νίκην τοΰ εύνοουμένου των έπήδων υπό χαράς και 

στρεφόμενοι προς τούς αντιθέτους τούς έφώναζον «έξηλείφαμεν υμάς, κατε- 

βάλομεν υμάς4 ». 

Όποιος θόρυβος καί όποϊαι αντεγκλήσεις καί συμπλοκαί έγίνοντο κατά 

τούς ιππικούς αγώνας είναι γνωστόν καί δεν είναι ανάγκη νά έπαναλάβωμεν 

ενταύθα τά; πολλάς σχετικά; τών συγγραφέων μαρτυρίας. 

Συνελόντι είπεΐν διά τούς ανωτέρω λόγους έν καιρώ τών αγώνων έπε- 

κράτει ερεθισμός έν τώ σταδίω- νέοι συνεπλέκοντο προς γέροντας καί ούτοι 

πάλιν προς ιούς νέους μή εντρεπόμενοι τήν πολιάν των, βλασφημίαι εκατέρω- 

θεν έξετυξεύοντο, οί πολίται οί πρότερον ήρεμοι έδιχογνώμουν καί έν γένει 

εκηρύσσετο πόλεμος ανένδοτος παρά πάντων κατά πάντων5. 

Καί προσεπάθει μέν νά τη ρήση διά τών οργάνων του τήν τάξιν ο έμπε- 

πιστευμένος τήν τήρησιν αυτής έπαρχος6, δέν τό κατώρθωνεν όμως πάντοτε 

Καί έν φ ούτως εθορύβουν οί θεαταί, ύπήρχον καί οί μετ’ ιδιαιτέρας 

προσοχής τόν αγώνα παρακολουθούντες· αυτοί ή σαν οί παιδοτρΐβαι, οί'τινες 

παρά τήν κόνιν καθήμενοι7, παρείχαν εις τούς άγωνιζομένους άθλη τάς 

καί μαθητάς τιον τήν από τών λόγων βοήθειαν, φωνάζοντες εις αυτούς πώς 

& έπρεπε τοΰ αντιπάλου «χεΐρα κατασχεΐν, σκέλος έλκύσαι, νώτα λαβεΐν» καί 

τά όμοια8. 

Καί αυτά μέν μέχρι τής νίκης· δταν δ’ άνεκηρύσσετο ο νικητής, τότε οί 

θαυμασταί αυτού παραλαμβάνοντες τόν κατεφίλουν 9 καί άνυψούντες επί τών 

χειρών μετά πολλής ευφημίας τόν ώδήγουν εις τήν οικίαν του10 χειροκρο- 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51.300, 62.309.378. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 64,560. "Οπως δήλα δή ήδη από τών Όμηρικών χρόνων 

Πβ. Ψ. 766 έξ. ΐαχον 6’ έπί πάντες Αχαιοί νίκης ίεμένφ, μάλα δέ σπεύδοντι κέλευον. ’ 

"Εγραψε δέ καί ό Ισοκράτης (Εύαγόρ. κ. 32) «ώσπερ έν τοΐς γυμνικοΐς άγώσιν οί 

■0·εαταί· καί γάρ έκεΐνοι παρακελεύονται τών δρομέων ού τοΐς άπο?.ελειμμένοις, αλλά 

τοΐς περί τής νίκης άγων ιζο μένοις» Κτ&υεβ, Οίνυιρία σ. 192-193. Καί νϋν έπί 

παρόμοιας περιπτώσεως λέγομεν «λιγάκι ακόμα*. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59.96. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.378. 

5 Βασιλείου Σε λευκε ία ς, Λόγος είς τά Όλύμπια, Ρ. Ο. 85. 312 313. 

*'· Πανδέκται, 1.12.12. 

7 Είς τούς γυμναστάς καί παρ’άρχαίοις ήτο ιδιαιτέρα άέσις ωρισμένη- ό Παυσα¬ 

νίας (5.6.5) όμιλεΐ διά τό έρυμα έν φ τούς γυμναστάς έχουσιν άπειλημμένους 

φ ΚΓ3.1156, ΟΙγΓπρϊε. 195. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 50. 422, 51. 180. 54. 587. ]. V & π σ β, Βοίί:Γ%β σ. 56. 

ιι Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, "Ενθ5 άν. 

ίο Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48. 984. 
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τοΰντες καί ενίοτε λαμπαδηφοροΰντες ι, εν φ ό κήρυξ, δταν διά τής αγοράς 

διήρχοντο έ κήρυττε σιωπήν εις τά πλήθη 2. 

Καί κατά τό τορνεμέντον δέ, ώς πληροφορεί Νικηφόρος ό Γρηγοράς, 

«μετά την του άγώνος διάλυσιν άπολαμβάνοντες έκάτερα τά μέρη τον σφών 
αυτών ηγεμόνα άγουσι προπορεύοντες εύρύθμως καί κατά συζυγίαν έκ δια¬ 

στήματος άχρις ου συμπέπτωκε καταλυειν έκάτερον (αρχηγόν ομάδας) ένθα 

προ πίνων εκείνος άπασιν οίνου κρατήρα καί δεξιάν έκάστω προτείνων οικαδε 

άπαλλάττεσθαι πάντας κελεύει»3. 

ΑΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΙΙΛΙΓΝ1Α 

Ο ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΞΕΙΑ 

Έκτος των ανωτέρω αγωνισμάτων, των επισήμων, ή σαν εν χρήσει παρά 

τοΐς Βυζαντινοϊς καί άλλα, έν οις καί ό ακοντισμός. Λέγοντες δ’ ακοντισμόν 

δεν πρέπει νά άπατώμεθα καί νά έννοοΰμεν μόνον την δι’ ακοντίου βολήν4, 

άλλα καί την τοξείαν, διότι οί Βυζαντινοί ώς άκόντιον έχαρακτήριζον καί τό 
τόξον καί παν καθ’ όλου βαλλόμενον5. 

Ούτως έ'χοντος τοΰ πράγματος, θά όμιλήσωμεν πρώτον περί τοϋ κυρίως 
ακοντισμού καί κατόπιν περί τής τοξείας. 

Ό ακοντισμός ή το προσφιλές τότε αγώνισμα, αλλά καί ωφέλιμον καί 

άναγκαΐον. Οί νέοι δήλα δή ου μόνον ώς στρατιώται ήσκοΰντο εις την 

δι’ ακοντίου ευθυβολίαν, ήτις κατά τάς μελλουσας μάχας τοΐς ήτο χρήσιμος, 

αλλά καί την περί τον ακοντισμόν ικανότητα ^χρησιμοποιούν κατά την 

θήραν, δταν μεγάλα έθήρευον ζφα, πολλούς ουτιο κινδύνους διαφεύγοντες 6. 

Προκειμένου περί τοΰ ακοντισμού, ό όποιος κατά την άρχαίαν εποχήν 
άπετέλει μέρος τοΰ πεντάθλου, άγνοοΰμεν αρκετά. Δεν μάς λέγεται, φέρ’ είπεΐν, 

όποιον ήτο τότε τοΰ ακοντίου τό μήκος, ποιος ήτο ό τρόπος τής βολής αύτοΰ, 

άν ή βολή αΰτη ήτο εις μήκος ή επί σκοπόν — καίτοι περί τοΰ δευτέρου 

έχομεν σαφείς πως νύξεις7—άν ό άγωνιζόμενος τό έρριπτε πεζός ή έφιππος 8 

1 Χρυσοστόμου, Ρ. Ο. 63. 43. 

2 ]. να π οε, Βείΐτα^ε σ. 56. 

3 Ν ικηφόρου Γρήγορά, Ίστορ. 483. 

4 Οί Βυζαντινοί συγχέουσι τό άκόντιον καί τό δόρυ, πολλάκις τό έν αντί τοϋ άλλου 
μεταχε ιρ ιζό μενο ι. 

5 Ό ροπάλοις τυπτηθείς ή λίθοίς ή άλλψ τινί άκοντίφ. Σύνοψις Φ. 6. 1. (Ζαοΐααπ&ε 
ν. Ιώη§6ηΐ1ΐ£ΐ1 ,ίΟΚ.. 5. 669.) Άκόντιον λέγεται ου μόνον τό άπό τόξου, άλλα καί τό όπωσοϋν 

βαλλόμενον. Σύνοψις Ρ 1. 6, Σύνοψις ιηπιοτ Ρ. ι'. (Ζαοΐι.ν. Γϊπ^εηΐΐιαΐ ^Κ.. 2.216, 5.582.) 

6 Περί Κωνσταντίνου τοϋ Η' λέγει ό Ψελλός, (Χρονογραφία Κ. Σόδα, Μεσ. Βιβλ. 

4. 28.) οτι «μάλιστα πρός δήρας άπομάχεσθαι δεινότατος ήν· διά ταϋτα σδν τοξεύειν τε 
έμμεμαΟήκει καί άφιέναι δόρυ». 

7 Βλ. τάς κατωτέρω μαρτυρίας. 

3 Οί αρχαίοι κατά τον ακοντισμόν ερριπτον τό άκόντιον εις μήκος, έφρόντιζον όμως 

καί διά τήν εύ&υβολίαν, εΐχον δέ καί τό άφ’ ίππου άκοντιζειν, ΡπιιΙί'-ΛνΐεδοννΣΐ, ΚΕ 

έν λ. άκόντιον ο. 1184. 
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καί άν τοΰτο εΐχεν αιχμήν ή όχι, καίτοι βέβαια υπέρ τοΰ πρώτου συνηγορεί 

ή μνεία φόνου κατά τό αγώνισμα ώς καί ή ύπαρξις ακοντίου άνευ πόρπης 

κατά τούς άσιδήρους διαδορατισμούς, περί ών κατωτέρω. 

"Οπως άν έχη, τοΰ ακοντισμού μνεία γίνεται έν ταΐς Είσηγήσεσιν. Έκεΐ 

λέγεται άφ’ ενός μέν δτι τό αγώνισμα έγίνετο έν κάμπφ, ό δέ φονεύων κατ’ 

αυτό παρερχόμενον ύπέκειτο τώ Άκουιλίφ νόμφ, έκτος άν ό παθών παρά 

καιρόν διήρχετο έκεΐθεν1, άφ’ετέρου δέ δτι κατ’αυτό έπετρέπετο νά στοιχη- 

ματίζη τις2. 

Τάς διατάξεις ταύτας βλέπομεν έπειτα μνημονευομένας καί εν τοΐς Βασι- 

λικοΐς3. Βραδύτερον, κατά τον Θ' αιώνα, ό Άχμέτ εν τφ Όνειροκριτικώ 

του όμιλεΐ περί ανθρώπου άσκουμένου εις τό βάλλειν δόρυ κατ’ ευθύ4 καί 

περί τοΰ Τωάννου Τζιμισκή παραδίδει Λέων ό Διάκονος δτι «άκοντισμοΐς 
πάντων κατηυμεγέθει» 5. 

Άφ’ ετέρου Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος επαινείται ή περί τό τοξάζεσθαι 

έπιτηδειότης6 καί τοΰ Τωάννου πάλιν Τζιμισκή ή ίκανότης περί τήν έντασιν 

τοΰ τόξου7. Τόση ήτο αύτη, λέγει ό Κεδρηνός, ώστε ήδύνατο ό ήρως άφίνων 

τό βέλος νά διαπεράση αυτό διά δακτυλίου8. Λέγει δέ καί Άννα ή Κομνηνή 

διά τον Νικηφόρον τον υίόν Ρωμανού τοΰ Άργυροΰ δτι οΰτος προεκάλει 
τον θαυμασμόν, δταν έρριπτε τό βέλος9. 

Εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις αληθές είναι δτι δεν γίνεται λόγος περί 

αγωνίσματος τοξείας, πάντως δμως υπονοείται τοΰτο. Σαφώς περί αγωνίσμα¬ 

τος τοιούτου όμιλεΐ έν ταΐς έπιστολαΐς του ό Ίουλιανός (έπιστ. 40 σ. 541 

ΗοιΤί&ίπ) λόγον ποιούμενος περί τοξότου «δς κάν μή τον αντίπαλον έχη, 

πάντως εις τό καίριον αεί τήν χεΐρα γυμνάζει»· βραδύτερον κατά τον ΙΓ'. 

αιώνα Δη μητριός ό Χωματιανός λέγων δτι έν ημέρα εορτής χωρικοί ήγωνί- 

ζοντο· «ήν δέ ή παιδιά τόξον έντείνειν, βέλη ετοιμάζειν έν τούτω καί τον 

όροθετηδέντα σκοπόν φιλονεικεΐν βάλλειν ή ύπερβάλλειν ταΐς άφέσεσι των 

βελών»10, όπόθεν σαφώς φαίνεται δτι ή τοΰ τόξου βολή ήτο καί εις μήκος 
καί επί σκοπόν. 

1 Εισηγήσεις 4. 3· 4, Έπαναγοιγή αιιοίει 43.20 (Ζ&οΐι. ν. Ιπη^βηίΐιβΐ ^Κ.. 4.335). 

Αλλά καί τότε πάλιν έπεβάλλετο ποινή, άν άπεδεικνύετο οτι ό βαλών επίτηδες ήκόντισε 

τόν φονευθέντα. 

2 Πανδέκται 11.5.2. 1. 3 Βασιλικά 9.4. 

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 155 (σ. 113. 24.) 

·Γ> Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 97. 4. 

6 Γενεσίου, Βασιλειών 126. 10. 

7 Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 97.4. 

3 Κεδρηνοϋ, Ίστορ. 2.416. 

« Άννης Κομνηνής, Άλεξιάς 446. 10. 

10 Δ. Χωματιανοϋ, Περί τοΰ άκουσίως τον οίκεΐον παΐδα άνελόντος, (Ρϊιγη, Αη&- 

Ιεοΐα 83.0Γ& βί οΐ&δδίς^ 6.533. 3). 
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Η ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ 

Την σιοματικήν ρώμην Βασιλείου του Μακεδόνος έξαίρων ό Γενέσιος 

γράφει- «εν δέ ταΐς κατά κυνηγεσίαν καί σφαιρισμόν άχθοφορίαν τε και 

προς άλματα γενναιότησι πάνυ περιδέξιος ήν» 1. 

Έκ του χωρίου τοΰτου καί εκ στίχων Άκριτικοΰ Κυπριακού ποιήματος, 

εν οις φέρεται δτι ό ήρως 

ηνρε και τους Σαρακηνονς δικίμιν κι άαηκώναν 

άλλος σηκώνει πιθαμήν κι άλλος σηκώνει πήχυν 

τέλεια τον ό καλύτερος ’ς τά στήθη τον ανθρώπου 2 

φαίνεται, ότι τό αγώνισμα τής άρσεως των βαρών, δοκίμιν3 καλούμενον, ή το 

σύνηθες παρά τοΐς Βυζαντινοϊς 4, εικασία, ήν ύποστηρίζουσιν άφ’ ενός μέν τά 

εκ διαφόρων τόπων νεοελληνικά ποιήματα τά μνείαν του δοκιμίου ποιούμενα5, 

άφ’ετέρου δέ ή τέλεσις του αγωνίσματος τοΰτου έπισήμως καί νΰν έ'τι εν 

Κΰπρφ ένθα ικανός και ισχυρός θεωρείται ό μετεωρίσας τό διτσίμιν (βαρύν 

λίθον) διά τής έτέρας των χειρών ή καί δι’ άμφοτέρων υπέρ τους άλλους. 

Άνδρειότατος μάλιστα θεωρείται έκεΐ ό ρίψας τό διτσίμιν «του νώμου του», 

ήτοι δ ύψώσας αυτό μέχρι του ώμου του καί ρίψας έπειτα αυτό όπισθεν του. 

"Οτι δέ τό έθνικόν τοΰτο αγώνισμα ήτο καί άρχαίον καθίσταται φανε¬ 

ρόν έκ του οτι εν Θήρα μέν εύρέθη λίθος βάρους 375 δκάδων, δν, κατ’ έπι- 

1 Γενεσίου, Βασιλειών 126. 13. 

2 Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2.9 Ν. Πολίτου, Μελέτη έπΐ τοΰ βίου 2.524. 

3 Διότι κατ’ αυτό έδοκιμάζετο ή ίκανότης περί τι. Ανωτέρω, έν τφ περί άλματος 

μέρει, εΐδομεν δτι οί Σαρακηνυί έπηδοΰσαν δοκίμιν, ενταύθα σηκώνει τις δοκίμιν, 

έγραψε δέ και 6 Δούκας (Τστορ. 270.3) περί Μωάμεθ τοΰ πορθητοΰ δτι είχε ράβδον 

χρυσήν βαρεΐαν «ήν αυτός κατεσκεύασεν, ινα παίζη αυτήν ώς δοκίμων». 

4 Γνωστόν είναι οτι οί αρχαίοι άθληταί προπονούμενοι έσήκωνον βάρη, ]. Κ γϊιι ε ο, 

Πιε θ7Πΐπ35ίϊ1τ υπό Α§οπΐε£ί1ϊ άετ ΗεΙΙεηεη 2.657. 

·> Έν ποιήματι έκ Τήλου καί Νισύρου φέρεται- 

και πάνω ’ς το δωμάτοι μας εχει βαρν δοκίμιν 

κι άπω τό πάρη πάνω τον ά μείνη με την κόρην 

έν έτέρω, γαμηλίφ τούτφ, έξ Ηπείρου λέγει ή κόρη- 

λιθάρ’ εχον ’ς την πόρτα μον, δοκίμι 'ς τήν αυλή μου 

κι’ οποίος τό σ’κώσ’ από τ’ εσάς, έκειός Θέ νά με πάρη 

τέλος έν άλλφ ποιήματι (Ν. Πολίτου, Έκλογαί 70) φέρεται 

μέσα ς~ τό περιβόλι μον 'ς τη μέση της αυλής μον 

μάρμαρον εχει ό αφέντης μον, δοκίμιν της αγάπης 

κι οποίος βρεθη και πιάση το κι όπίσω τον τό ρίξη 

εκείνος είν’ ό άντρας μον κι έγό) ή ποθητή τον 

σκηνή, ήτις υπενθυμίζει πως τού; μνηστήρας καί τήν υπό τοΰ Όδυσσέως έντασιν τοΰ 

τόξου. 
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γραφήν έπιγεγραμμένην ύψωσεν, από τής γής Εΰμάστης ό Κριτοβοΰλου εις 

δέ τό Πελόπειον τής Όλυμπίας εύρέθη λίθος βάρους 123,5 χιλιόγραμμων, 

δν, κατά έγκεχαραγμένην επιγραφήν, ό Βΰβων ύψωσεν διά τής έτέρας χειρός 
μέχρι τοΰ ύψους τής κεφαλής 1. 

Η ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 

Γνωστόν τυγχάνει δτι ό σψαιρισμός, ώς γυμναστικόν παίγνιον, ήτο 

συνηθέστατος παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί έξηκολοΰθησεν ών τοιοΰτος 

μέχρι καί των πρωτων μ. X. αιώνων. Κατά τον Β' επί παραδείγματι αιώνα 

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς γράφει- «άνδρών δέ οί μέν γυμνοί καί πάλης μετε- 

χόντων, οΐ δέ καί σφαίρα τή μικρά παιζόντων τήν φαινίνδα παιδιάν, έν ήλίω 

μάλιστα2». Ωστε τότε ακόμη διά τής μαλακής μικράς σφαίρας έπαίζετο 

η φαινίνδα, καθ ην, κατά Πολυδεύκη (Θ. 105) ρίπτων τις τήν σφαίραν έστο- 

χάζετο μέν ενός, άλλον δ’ έπληττε. 

Κατα τον αυτόν αιώνα ό Άρτεμίδωρος3 πιστοποιεί δτι «φιλονίκως οί 

σφαιρίζοντες παίζουσιν, οσάκις δ’ άν λάβωσι τήν σφαίραν τοσαυτάκις άντι- 

κροΰουσι4.» Γυμνάσιον μέ σφαίραν έπειτα άναφέρουσι καί τά ερμηνεύματα 

τοΰ Πολυδεύκους (σ. 215, Βοαοΐιεπο) καί ό Άμασ. Άστέριος (Ρ. Ο. 40.217). 

Βραδύτερον, δταν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος σχολιάζων τήν έν Όδυσ- 

σεία περιγραφομένην σκηνήν, καθ’ ήν ή Ναυσικά έσφαίριζε μετά τών συν¬ 

τρόφων της, λέγη (1153.63) «έν τούτοις δέ πρώτα μέν ρητέον ώς καί πάλαι 

ποτέ το σφαιρίζειν διά σπουδής ήγετο» άφίνει σαφώς νά ύπονοηθή δτι. 

σύνηθες ήτο καί κατά τούς χρόνους του τό σφαιρίζειν. 

Τό διά μικράς σφαίρας γυμνάσιον μετά ταΰτα συνίστα καί ό Άκτουάριος5. 

Τώρα πώς έπαίζετο ή μικρά σφαίρα, δεν λέγεται- δτι διά τής φρ. «τό 

διά μικράς σφαίρας γυμνάσιον» εννοείται τό σημερινόν φούτ - μπολ καί 
λόουν τέννις, ώς ύπεστηρίχθη 6, δεν άποδεικνύεται. 

Ο αοίδιμος Λάμπρος γράφων περί τών αγώνων παρά Βυζαντινοϊς. 

παρατηρεί δα λέγοντες σφαίραν δέν πρέπει νά έννοήσωμεν κατά τήν τότε 

εποχήν τήν σιδηράν, τής οποίας γίνεται χρήσις είς τήν σφαιροβολίαν, άλλα 
τήν μικράν, τήν κοινώς λεγομένην τόπι7. 

1 Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 268. 

2 Κλήμεντος, Παιδαγ. 3.10 (σ. 265.13). 

3 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 4. 69 (σ. 244.18). 

4 Καί ό Γαληνός δ έγραψε περί τοΰ διά μικράς σφαίρας γυμνασίου. 

= Άκτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικοΰ πνεύματος βιβλ. 2- 11 

(Ιάεΐεν, Ρ&ρια εΐ ηιεάίοΐ Οταεεί ιπίποτεε 1.374.9). Βλ. καί ]. Κτίΐιιεε, Οίε ΒνζΗπίΐ- 
πετ άεε ΜϊΐΙεΙαΙίεΓε σ. 306. 

3 Τοΰτο υπεστήριξεν ό 5Α. ’Αδαμαντίου έν τφ άρθρψ Ελλάς τής Μεγ. Ελληνι¬ 
κής Εγκυκλοπαίδειας σ. 973. 

7 Σπ. Λάμπρου, Οί γυμναστικοί αγώνες παρά Βυζαντινοϊς (Όλυμπιακοί αγώνες 
τεΰχ. Μαρτίου - Απριλίου 1896 σ. 59). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, £τος ΙΓ', 8 
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Τοΰτο δεν είναι ακριβές. Διά να γίνεται μνεία τής μιχράς σφαίρας, 

ασφαλώς πρέπει νά υπήρχε καί μεγάλη, βαρεία, προς έπίδειξιν ανδρείας 

ριπτομένη. "Οτι τοΰτο ούτως έχει, δεικνύει τό έν τοΐς Πανδέκταις λεγόμενον 

διι τό παίζειν επί χρήμασιν απαγορεύεται, εκτός άν τις ρίπτη σφαίραν, 

οπερ ανδρείας ένεκα γίνεται.1. 

ΤΟ ΤΖΥΚΑΝΙΟΝ 

"Αγώνισμα διά σφαίρας, δπερ ώς σφαιρισμός χαρακτηρίζεται, 

συχνά άναφέρεται υπό των Βυζαντινών συγγραφέων. Ενταύθα δμως πρό¬ 

κειται περί ειδικού γυμναστικού παιγνίου, δπερ είναι γνωστόν καί με τό ξενι¬ 

κόν του όνομα τζυκάνιον, άφ’ οΰ ίεΐια-^απ Περσιστί σημαίνει έλαύνειν 
την σφαίραν2. 

Τό παιγνίδιον τοΰτο, τό όποιον, ώς εκ τής κατωτέρω περιγραφής θά 

φανή, είναι τό σημερινόν ροΐο, εΐσήχθη, φαίνεται, εις τό Βυζάντιον εκ τής 

Περσικής αυλής, ένθα συνειθίζετο, καί δη, πιθανώς, επί Θεοδοσίου τοΰ Β'3, 

δ στις καί ειδικόν στάδιον έν τοίς άνακτόροις ίδρυσεν, δπερ ώςτζυκανι- 

στήριον είναι γνωστσν 4 καί δπερ καί ώς σ φ α ιρ ο δ ρ ό μ ι ο ν χαρακτηρί¬ 

ζεται5, λέξις, ήτις καί αυτό τό παιχνίδιον δηλοΐ6. Ήτο δέ τό αγώνισμα 7 

τοΰτο ίδιον τών βασιλέων καί εΰγενών, ώς σαφώς δηλοΰσι τά κείμενα, τά 

όποια όμιλοΰσι περί αυλής «ένθα μεθ’ ίππου σφαιρίζειν βασιλεΰσί τε καί 

1 Πανδέκται 11.5.2.1. 

2 Έάν τις ΐδή ότι έφ’ ίππου. .. ελαύνει την σφαίραν, ήτοι τζυκανίζει Άχμέτ, Όνει- 

ροκρ. κεφ. 154 (σ. 112. 20). "Υπάρχουσιν οί σχετίζοντες την λ. πρός τό Ελληνικόν τυκάνη 

Βλ. Αδαμάντιου, Ένθ’ άν. 973, 

3 Κ&γ1 ΚοΙΗ, δοζίαΐ ιιηά ΚηΙίτίΓ^οδοΙιίαΙιΐβ άεδ όνζ&πΐΐηίδοΐιεη Κ,εΐςίιεδ σ. 59. 

4 Περί τής Ιστορίας τοΰ τζυκανιστηρίου τούτου τοΰ υπό Θεοδοσίου τοΰ Β' ΐδρυθέν- 

τος καί καταστραφέντος υπό Βασιλείου τού Α', ΐνα κτίση την Νέαν Εκκλησίαν καί τό 

όποιον έπ?νάτυνε Μιχαήλ ό Δούκας, βλέπε Ψευδοκωδ ινοΰ, Τά Πάτρια τής Κοη-σταν- 

τινουπόλεως (Ργ6£6γ 2.195. 12, 225 έξ.) καί ]. Εόετεοΐΐ, Βε «τ^πά ρίάπϊδ άε Οοηδίπη- 

Ιίηορίε σ. 74. 140. 141. 147. 151. 160.173. 174. 215, τά σχόλια εις τήν έκΟεσιν τής βασι¬ 

λείου τ.άξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 2.362.363 (Βόνν.). Πυ Οππ^ε, Οοπ- 

δΐίοιίιηοροΐίδ Οΐιτίδΐΐαπα βιβλ. 2. 123. 124 Σκ, Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή 1.211. 

5 Μετά τήν τοΰ σφαιρυδρομίου έξοδον Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, 

“Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 381. 21. 

6 Εχει νά ί'δΐ)ζ παιζόαενον ένδον τό σφαιροδρόμιν 

Ηεδδείίη^- Ρεπιοί, Ροέηιεδ ΡτοίίΓοιιιϊ^ιιεδ III. 295 β. Τό σφαιροδρόμιον οί έκδόται 

μεταφράζουσι γενικώς εοτίε άε _|εα άε όοιιίε. 

7 Περί τοΰ τζυκανίου βλ. καΐ Ε. Παυλίνη, "Ιστορία τής γυμναστικής σ. 401,403, 
404. Περί τοΰ άγωνίσματος φαίνεται ότι έ'γραψε μελέτην καί ό 11α Οε,π^ε. Βλ. τό Ελλη¬ 
νικόν τούτου γλωσσάριον, έν λ. τζυκάκιον. Βλ. καί ]. Εόετδοΐΐ, Μέ1απ§εδ άΊαΐδίοίτε 
εί ά^ΓεΙιέοΙο^ϊε όγζ&ηίίπεδ σ. 44. 
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τοΐς τών εΰδαιμόνων παισί καθέστηκε σύνηθες»1, διεξήγετο δέ εφίππων 

δντων τών άγωνιζομένιον 2 καί χρησιμοποιούντοη' ίππους είδικώς διά τό αγώ¬ 

νισμα γυμνασμένους3. 

Έπαίζετο δέ τό παιγν ίδιον τοΰτο, δπερ έξηκολούθησε μέχρι καί τών 

τελευταίων χρόνοον τής αυτοκρατορίας 4, ώς εξής, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 

Κιννάμου, οστις καί τήν άκριβεστέραν αΰτοΰ δίδει περιγραφήν γράφων 

«Νεανίαι τινές εις ίσα διαιρεθέντες άλλήλοις, σφαίραν σκύτους μέν πεποιη- 

μένην, μήλω δέ παρεμφερή τό μέγεθος είς χώρον τινα ύπτιον άφιάσι, δς 

άν δήλα δή συμμετρησαμένοις αύτοΐς δόξη, επ5 αυτήν τε οίόν τι άθλον έν 

μεταιχμίφ κειμένην από ρυτήρος άντιθέουσιν άλλήλοις ράβδον ένδέξια χειρι- 

ζόμενος έκαστος συμμέτρως μέν επιμήκη, είς δέ καμπήν τινα πλατείαν άφνω 

τελευτούσαν ώς τό μέσον χορδαΐς τισι χρόνφ μέν αύανθείσαις άλλήλαις δέ 

δικτυωτόν τινα ξιιμπεπλεγμέναις διαλαμβάνεται τρόπον. Σπουδήν μέντοι. έκά- 

τερον πεποίηται μέρος, δπως αν επί θάιερον προτερήσαντες μεταγάγωσι 

πέρας, δ δηλονότι άρχήθεν αΰτοΐς άποδέδασται. Έπειδάν γάρ ταΐς ράβδοις 

εις όποτερονοΰν έπειγόμενος ό σφαΐρος άφίκηται πέρας, τοΰτο ή νίκη έκείνω 
τφ μέρει γίνεται 5». 

Τήν περιγραφήν ταύτην συμπληροΐ κατά τον ΙΒ'. αιώνα Νικηφόρος 

ό Χρυσοβέργης γράφων. «’Έστι καί άλλο τι παρά τοΐς τών αύτοκρατόρων 

γυμναστικοΐς, έκεΐνο λέγω τό άπό ξύλου ρυθμισθέν είς έκτόρνωσιν, όποιον 

οΰχ ώς τά δόρατα δόλιχόν, άλλ’ επί συμμετρίαν μέν μεγεθύνεται, πρός 

δέ τώ άκρφ περιγναπτόμενον κυκλικώς επί λεπτοϋφεΐ σχοινίφ περαί- 

νεται. "Έπειτα σφαίρας έκτιναγείσης ό αύτοκράτωρ ιππότης δξυδρομών τήν 

σφαίραν έν τφ ξύλω προήρπασε μηδέ τής γής προσψαύουσαν μονονού 6». 

Προσθέτει δέ καί ό Νικηφόρος Βλεμμύδης δτι ό Βασιλεύς έθεάτο «ποτέ μέν 

έν τή δεξιά, ποτέ δέ έν τή αριστερά έν τφ μετεωρίζειν είς ύφος διά τοΰ 

δίνου τήν σφαίραν, δ δή κοινώς ονομάζεται τζυκάνιον 7». 

1 Κατά τούς Συνεχίζοντας τον Θεοφάνη (328.12) Βλ. καί Γενεσίου, 

Βασιλειών 127.9, νΑννης Κομνηνής, Άλεξ. 446.10 Άχμέτ, Όνειροκ. κεφ. 154 

(σ. 112.20) «εάν τις ϊδή οτι έφ’ ίππου άμα τώ βασιλεϊ ή μεγιστάσιν ελαύνει τήν σφαίραν, 

ήτοι τζυκανίζει». Βλ. καί Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 675 Καί ό Κίνναμος 

λέγει (263 Βόνν.), οτι τό παίγνιον ήτο είθισμένον «βασιλεΰσί καί παισί βασιλέων». 

2 Βλ. τά λεξικά τοΰ Σουΐδα καί Φωτίου έν λ. έφίππιον. 

3 Ό Ψε λλός έν τή χρονογραφία του (Κ. ΣάΘα, Μεσ. βιβλ. 4. 171) όμιλεΐ περί απώ¬ 

λειας ίππου «τών πρός τήν σφαίραν επιτηδείων». 

4 Κατά τόν Παχυμέρην^ (βιβλ. 2. σ. 105.1) Μιχαήλ 6 Πα?.αιολόγος «κονιοΐς καί 

σφαίραις τοΐς άρχουσι συνιππάζετό τε καί συνέπαιζε καί τρυφή ήν τοΐς β?ι.έπουσι τά 

πραττόμενα». 

5 Κιννάμου, Ίστορ. 263,17 έξ. Ε. Παυλίνη, "Ιστορία τής γυμναστικής σ. 404. 

ο Μϋχ Ττεια, Νϊοερίιοπ Οιι·γεο1)6Γ£;3ε &ά Απ^εΐοδ οταίΐοπεδ ΐτεε σ. 31. 

7 Βλεμμύδου, Όποιον δει είναι τόν βασιλέα Βλ. Πα 0&π§θ έν λ. τζυκάνιον. 
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Το αγώνισμα τούτο, τύ όποιον έχρειάζετο χώρον εύρύν, στάδιον ή κάμ- 

πον, άπήτει μεγάλην εύκαμψίαν καί ελιγμούς «ύπτιάζειν τε γάρ αεί ως λέγει 

ό Κίνναμος1 καί ϊσχιάζειν ανάγκη τον ταύτην μετιόντα εν κΰκλφ τε περι- 

ελίσσειν καί παντοδαπους ποιεΐσθαι τούς δρόμους τοσούτοις τε κινήσεων 

Είκ. 6. Πώς έπαίζετο τό τζυκάνιον. Έκ Περσικού 
χειρογράφου τοϋ ΙΕ' αίώνος. (Απηέη&ο δβγ 

δαΙίίδΪΗη, Ε& ηιΐπϊ&ίιΐΓβ ΡβΓβ&ηε <3ύ ΧΙΙβ αιιΧνίΙ6 

δϊβοίε, Ρ1. 82 ίϊ§. 48). 

ύπενηνέχθαι εΐδεσιν, όσους δήπου καί την σφαίραν ξυμβαίνει», τό αγώνισμα, 

λέγομεν, τούτο ήτο επικίνδυνον, «παιδιά ολισθηρά καί κινδυνώδης», διότι 

πολλάκις εν τή ορμή τοϋ παιγνίου ή οί ίπποι κατωλίσθαινον ή καί οι ιππείς 

συνεκροΰοντο. Άναφέρονται μάλιστα ου μόνον τραυματισμοί παικτών, αλλά 

1 Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 117 

καί θάνατοι δούλων, οϊτινες συνοδεΰοντες τούς κυρίους καί παρακολου- 

θοϋντες τό αγώνισμα συνέπιπτε νά ώθηθώσι παρακαίρως1. 

Συνίστατο δ’ ή επιτηδειότης τοϋ τζυκανιστοϋ ού μόνον νά μη άφήση την 

άπαξ μετεωρισθεΐσαν σφαίραν νά πέση επί τοϋ εδάφους καί νά διελάση αυτήν 

διά τοϋ αντιθέτου τέρματος, αλλά καί νά ρίψη αυτήν πολύ πέραν αυτού, ήν 

ικανότητα επαινείται ότι υπέρ πάντας τούς συγχρόνους είχε Βασίλειος ο 

Μακεδών2. Συνέβαινον δ’ ενίοτε καί δυστυχήματα με τήν έξω τοϋ τέρματος 

ριπτομένην σφαίραν καί οί νόμοι όμιλούσι περί ευθυνης κουρεως εις τήν 

χείρα τοϋ οποίου κουρεύοντος ερρίφθη αυτή προκαλέσασα τήν λαρυγγοτόμη- 

σιν τοϋ κουρευομένου δούλου5. 
Παρά τό τζυκάνιον μνημονευτέον καί τό εξής γυμναστικόν παίγνιον, 

όπερ συνήθως έπαιζεν ό Τζιμισκής. Ό βασιλεύς οϋτος, κατά^ τον Κεδρηνόν 

(2.416) «σφαίραν εκ σκύτους κατειργασμένην εν πυθμένι ύελίνου σκύφου 

τιθείς τον ίππον μύωπι κεντρίζων θαμά καί τύν δρόμον επιταχύνων, ράβδφ 

παίων τήν σφαίραν αυτήν μεν άναθρώσκειν και πετεσθαι κατειργαζετο, τό δε 

σκύφος επί χώρας έμενεν άμετακίνητον». 

Η ΔΙΑ ΡΑΒΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ 

Οί αρχαίοι έφηβοι κατά τάς ασκήσεις των γνωρίζομεν ότι μετεχειρι- 

ζοντο άπλάς ράβδους4. ”Αν τώρα ή μεσαιωνική ραβδομαχία είναι συνέχεια 

τής άσκήσεως ταύτης άγνοοϋμεν. Πάντως βέβαιον είναι, μ όλον ότι αΐ σχε- 

τικαί πληροφορίαι είναι σπάνιαι, ότι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ύπήρ- 

χεν αγωνιστική παιδιά διά ράβδων γινομένη. Έν τω εδνικω ημών τουλά¬ 

χιστον έπει λέγεται5 

ελάτε, άχοϋροι, νά πάρωμεν νπόκοντα ραβδία, 

νά πορενθώμεν εις δμαλιάν, νά δώοωμεν ραδδέας 

κι εΐτις νικήσγ] τον έτερον, ας πάρΐ] τό ραβδί τον. 

Είπε δέ καί ό Βαλσαμών ερμηνεύων τον ΙΓ' κανόνα τοϋ Μ. Βασι¬ 

λείου6 «πολλοί δέ άνελόντες ανθρώπους εν καιρφ τής μετά ράβδων 

ι Πανδέκται 9. 2. 52. 4, Σύνοψις Φ. 6.18 (ΖαΛ. ν. Βίη^επίΐιαΐ ;θΚ. 5. 672.) Έν τφ 

βίο, Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 3. 172.15) περιγραφομένου 

τοϋ έν Σπάρτη τζυκανιστηρίου, γίνεται λόγος περί θροϋ άσημου καί βοής πολ?«ής των 

συνεληλυθότων. 

2 Γενεσίου, Βασιλειών 127.5 εξ. 

3 Πανδέκται 9. 2.11, Επαναγωγή αυοία 52. 20, Βασιλικά 2.1. 

4 Ρ & ιι 1 ν-\¥ ϊ δ δ ο νν &, Κ.Ε έν λ. άκόντιον 1184. 

5 Διήγησις τοΰ Διγενή στίχ. 1635 (Μηλιαράκη) στίχ. 690 (Ηβεεείίπ^), Μεγάλη Έλλην. 

Εγκυκλοπαίδεια σ. 973. 

6 Ράλλη - ΙΙοτλή, Σύνταγμα 4. 13§. 
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παιγνικής συμβολής μετά φονέων έλογίσθησαν εκουσιακουσίων οία 

του τοιοΰτου παιγνίου μή δντος από των έπεγνωσμενών τώ νόμω πέντε 

παιγνίων των καί αγώνων λεγομένων». 

Τό αγωνιστικόν αυτό παιγνίδιον είναι τό κατά τούς χρόνους της 

Τουρκοκρατίας γνωστόν μέ την Τουρκικήν λέξιν τζιρίτιν1, τό οποίον νυν 

συχνότατα τελείται Ιν Κΰπρφ. Έν τη μεγαλονήσω δήλα δή αυτή κατά τάς 

επισήμους έορτάς καί πανηγύρεις προσερχόμενοι οί μέλλοντες ν άγωνισθώσι 

παρατάσσονται κατά τά άκρα πεδιάδος έφιπποι εις δυο ομάδας, κρατούντες 

έκαστος δέσμην μακρών βεργών, αί όποίαι λέγονται τσυρ ιττ ό βε ρκες. 

"Αρχομένης τής παιδιάς, εκκινεί έκ τής μιας όμάδος ίππεύς, οστις τρέχων προς 

τό μέρος τής αντιθέτου κάμνει στροφήν, ίνα κάμψη τό κατά τό κέντρον τής 

άποστάσεως ύπαρχον σήμα, έν φ συγχρόνως δεύτερος, έκ τής έτέρας παρα- 

τάξεως, από ρυτήρος έλαύνων προσπαθεί, ρίπτων την βέργαν, νά κτυπήση 

τον πρώτον. Εις επικουρίαν τών δύο τούτων εξέρχονται εκατέρωθεν άλλοι 

καί ούτως ό αγών γενικεύεται, έκάστου προσπαθούντος νά κτυπήση διά τής 

βέργας του τον αντίπαλον, οστις πάλιν προσπαθεί ή νά συλλάβη την κατ 

αυτού ριπτομένην ράβδον, ή νά την απόκρουση κτυπών αυτήν διά τής ιδίας 

ή διά διαφόρων ελιγμών καί κλίσεων ν’ άποφύγη τό κτύπημα αυτής. Τό 

παιγνίδιον είναι πολύ θεαματικόν, άλλα καί επικίνδυνον συγχρόνως, πολλά- 

κις δέ κατά τήν διεξαγωγήν αυτού οΐ άνταγωνιζόμενοι πληγώνονται, ενίοτε 

δέ καί ένεκα πτώσεως έκ τού ίππου ή καίριου κτυπήματος, φονεύονται2. 

"Ανωτέρω είπον δτι ή άρσις βαρών, τό δοκίμιν, είναι καί μεσαιωνι¬ 

κόν αγώνισμα καί σημερινόν, τό αυτό δέ πιστοποιώ καί διά τήν ραβδομαχίαν. 

"Εντεύθεν αφορμήν λαμβάνων έκφράζω τήν ευχήν, ΐνα εύρεθή τρόπος συλ¬ 

λογής τών πατά τόπους αγωνισμάτων καί αγωνιστικών παιγνίων, τά όποια 

μακράν έχουσι τήν παράδοσιν, δ'ντα εθνικά. Ή προκήρυξις ενός σχετικού 

διαγωνισμού μέ θέμα Νεοελληνικοί αγώνες καί αγωνιστικά παίγνια θά ήτο 

λίαν σκόπιμος. 

ΤΑ ΚΛΟΤΣΑΤΑ 

Θεόδωρος ό Πρόδρομος έν τω κατά τών ηγουμένων ποιήματί του, περί 

διασκεδάσεων τον λόγον ποιούμενος, μεταξύ άλλων, γράφει καί τά έξής' 

εκεί νά εΐδες τον Χονδρόν μετά τον Αολολεοντος 

πώς κονρταλίζονν εμνοοτα καί κρονσιν και κλωτσάτα*. 

ι Έν Φιλιππουπόλει τζιρίτ’ λέγεται τό άκόναον. ΆνάγνωΟι καί τά γραφέντα υπό 

Δ. Καμπούρογλου υπό τον τίτλον τό τζηρίτι εν τή Εφημερίδι Εστία της 18υζ 

Ιουνίου 1931. 

2 Αί πληροφορίαι έλήφΟησαν έκ δελτίων τοΰ ιστορικού λεςικοΰ τής δημώδους 

Ελληνικής γλώσσης. 

3 Η ε 5 5 β Π η § - Ρε τη ο ί, Ρούπι Ργο άτοπη φιεε III. 295 

Αγώνες, αγωνίσματα και αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 119 

Γνωστού δντος δτι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους κλοτσάτα έλέγοντο 

οί κοινώς νυν κλοτσιές, τά λακτίσματα δήλα δή1, έχομεν ενταύθα γυμναστι¬ 

κόν παίγνιον μέ λακτίσματα σχετιζόμενον, Τούτο κατά τον ΙΕ αίώνα^ανα¬ 

φέρει καί 0 Κρής Στέφανος Σαχλίκης γράφων εν τή διηγήσει του δτι οί 

εύθυμούντες συμπατριώταί του, άφ' ού πιουν 

Καί τότε ηπομαζώνονται μοίρα εις το λιβαδιν, 

άλλοι αγαπούν τό πάλαιμαν, άλλοι να τραγφδοναιν 

άλλοι νά παίζουν τ'ες λ ακτές καί νά ουρνομαδονσι8. 

Όποιον τι ήτο τό παίγνιον τούτο, τό όποιον καί παλαιόιεραι καί σημερινοί 

παροιμίαι άναφέρουσιν 3, είπον πραγματευόμενος περί αυτού έν τούς Κυπρια¬ 

κούς Χρονικούς4, συντόμως δ’ έπαναλαμβάνων τά έκεύ είρημένα, λέγω δτι το 

παιγνίδιον είναι τό έν Κύπρω σφζόμενον καί «πάτσος κλώτσος» λεγόμενόν, 

καθ’ δ δύο πρόσωπα τοποθετούμενα απέναντι άλλήλων και δι βρισμένης 

άποστάσεως χωριζόμενα, προσπαθούσιν, έρρύθμοις καί υπό τούς ήχους μου¬ 

σικών οργάνων πηδώντα, ή νά κτυπήσωσι τον άντιμέτωπον είς τό πρόσωπον 

ή νά τύν λακτίσω σι5. Τό παίγνιον, ως λέγουσιν, είναι άρκετά έπικίνδυνον, 

δΓ δ και σπανίως μετέχουσι τούτου οί άθληταί0. 

Είς τά εθνικά λοιπόν παίγνια, περί ών ανωτέρω ώμίλησα, άς προοτεθή 

καί τό παρόν καί άς έξαρθή καί ενταύθα άπαξ έτι ή σημασία τής Κύπρου 

ώς θεματοψύλακος καί άλλων στοιχείων μέ τον μεσαιωνικόν ημών βίον, τήν 

γλώσσαν καί τον πολιτισμόν σχετιζομένων καί δή καί μέ τούς άγώνας και τα 

άγωνίσματα. 

Η ΤΖΟΣΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΡΝΕΜΕΣ 

Μένει, ινα όμιλήσωμεν περί δύο αγωνισμάτων, τα οποία καί ξενικόν 

φέροντα δνομα, συνηθίζοντο πολύ παρ’ ήμιν μεταξύ τών εύγενών, από τών 

χρόνων τής Φραγκοκρατίας καί τών όποιων τήν αρχήν καί εισαγωγήν άνα- 

ι «Μετά κλωτσάτων έξω έδιωξαν» «τά ρούχα αυτών άνακωλώνοντες έκρουον κλω- 

τσάτα αυτούς» Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194. 27 Β, 396. 30- ραθαπυγίζειν δέ 

τώ σιμφ τφ ποδ’ι τον γλουτόν παίειν. ώς εΰρηται έν 'Ιππεϋσιν Άριστοφάνους, το λεγό¬ 

μενόν παρά τοϊς ίδιώταις κλοχσάτον (Ή ρ ω διάνου, Έπιμερισμοι σ. 288 (Βοιεεοηεάο). 

2 Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ- 254 (Παπαδημητρίου). 

3 Βγήκε ό γέρως ’ς τό κλοτσάιο καί ή γραίά ’ς τό κωπελλάτο, ή μπήκε ό γέρως 

’ς τά κλοτσάκια, είρωνικώς επί τών έπιχειροΰντων νά μετάσχωσι πράξεων, προς άς 

είναι ανίκανοι. Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3. 579. 
τ·λ πττιννί.διπν κλοτσάτα ίΚυποιακά Χρονικά 1935 Λ V 

ο. 24 έξ.). 
ό α. Σακελλαρ ίου, Κυπριακά 1.629, 704, Γ. Λ ουκά, Φιλολογικαί 

6 Γ. Λουκά, "Ενθ’ άν, 

επισκέψεις 101. 
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γουσιν εις τούς Φράγκους. Ταΰτα είναι ή τζόστρα 1 ή τζούστρα (Γρήγορος) 

ή γιόστρα ή τζοΰστα2 ή τζουστρία3 και ό τορνεμές η τορνεμέντον 4. 

Τά δυο ταύτα αγωνίσματα ενίοτε συγχέονται5, είναι δμως σαφώς άλλή- 

λων διεσταλμένα, διότι τζόστρα μέν είναι ή μονομαχία άνδρος προς έτερον 

έφιππον άνδρα, τορνεμές δέ ή συμπλοκή δυο ομάδων εφίππων αντιμέτω¬ 

πων6. Εκαλούντο δ’ Ελληνιστί ή μέν τζόστρα υπό των συγγραφέων καί 

«σίδηρος διαδορατισμός, ώς δ’ εγώ πίστευα), παλαιότερον Κυϊντανός κόνταξ, 

ό δέ τορνεμές ξυλοκονταρ ία 7 ή κ ο ν τ αρ οκτΰ πη μα. 

Έκ των αγωνισμάτων τούτων ή τζόστρα άναφέρεται υπό του χρονικού 

του Μορέως επί τής εποχής τής συγγραφής του οποίου ειχεν εκπέσει8, πολ- 

λάκις δέ καί υπό των έπυλλίων των τελευταίων αΙώνων9. 

Μνείαν τής τζόστρας, ήτις συνίστατο εις τό νά πλήξη ό έφιππος καί 

ασπίδα καί περικεφαλαίαν φέρων αγωνιστής τον αντίπαλόν του διά τοϋ κον¬ 

ταριού του καί νά προσπαθήση δι’ ισχυρού πλήγματος νά τον καταρρίψη, 

έχομεν παρά Καντακουζηνω (Ίστορ. 1.20ό). Μετά ταΰτα ακριβή περιγραφήν 

αυτής κάμνει ό Νικηφόρος Γρηγορας (1.482.10 εξ.) άναφέρων την τέλΙσιν 

αυτής έν Διδυμοτείχω επ’ ευκαιρία τής γεννήσεως Ίωάννου του Παλαιο- 

λόγου, υίοΰ του Ανδρονίκου. Κατά τον Βυζαντινόν αυτόν χρονογράφον 

«μερίζονται κατά φυλάς καί δήμους καί φρατρίας- έπειτα οπλίζουσιν άφ’ έκα- 

τέρου μέρους ένα καί ένα των βουλομένων τινάς καί πάντη καταφράκτους 

καθιστώσιν. "Επειτα δόρυ λαβόντες εκάτερος έν τρισίν όβελίσκοις έσκευασμέ- 

νον τό άκρον έπιπηδώσι καί άπαντώσιν εύρώστως καί ώθοΰσιν άλλήλους 

τοις δόρασι μετά πάνυ γενναίας τής ορμής καί ό του ίππου καταβαλών τον 

αντίπαλον στεφανίτης αναγορεύεται». 

Ή τζόστρα, ήτις έτελεΐτο μέχρι των τελευταίων χρόνων τής ήμετέρας 

αυτοκρατορίας10 έξηκολοΰθησεν ώς κονταροκτΰπημα καί κατά τούς μετά τήν 

ι Περί τζόστρας Βλ. Α. Κοραή, “Ατακτα 2.422, 5.346. Ιοιτίε έλέγετο τό κοντά- 

ριον, τό όποιον είχε μήκος μέχρι πέντε μέτρων. 

2 Λεο ντ ίου Μ αχαι ρά, Χρονικόν 238, 21, 266.2 318. 6 (ϋ&λν^ίπδ). 

3 Γαλλιστί_}ουί3. καί Ίταλιστί £Ϊ051γ:ι, Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής 405. 

4 ΤοτηεοηιοηΙΐΐΐΒ, Γαλλιστί Ιοιιηιοϊχ, Ε. Παυλίνη, Ένθ" αν. 

5 Ό Σπυρίδων Λάμπρος όμιλεϊ περί τζόστρας τελεσθείσης έν Αντιόχεια, έν ω, ώς 

όρθώς παρετηρήθη (Ε. Παυλίνη, Ένθ" άν.) τό αγώνισμα ήτο τορνεμές. 

6 Ρ. Ι/ΐιοΓοϊχ, νίβ ιυΙΗίαίτε Γείί&ίειιεε ιυογεη α§;ε σ. 172, Σπ. Λάμπρου, 

Όλυμπιακοί αγώνες σ. 63, Ε. Παυλίνη, Ιστορία τής γυμναστικής σ. 408. 

τ Έκφρασιν ξυ?·.οκονταριών έδημοσίευσεν ό Σπ. Λάμπρος ένΝ, Έλλ/ηνομν. 5.3 

έξ. καί μάλιστα σ 13. 

8 Σπ. Λάμπρου, Οί "Ολυμπιακοί αγώνες σ. 63. 

9 Άχιλληΐς στίχ. 123. 142. 675. 1465 (Ηεδ5ε1ίπ§·) Βλ. καί τό χρονικόν τοΰ Μορέως 

στΐχ. 3366. καί Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Ό Έρωτόκριτος Λαογρ. 1. 62 έξ. 

ίο Περί τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου λέγει 6 Παχυμέρης {βιβλ. 2 σ. 105. 1) κοντοΐς καί 

σφαίραις τοΐς άρχουσι συνιππάζετό τε καί συνέπαιζε καί τρυφή ήν τοίς βλέπουσι τά 

πρατχόμενα. Βλ. καί Ν· IIολίτου, 'Ο Έρωτόκριτος (Λαογρ. 1. 68). 

"Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαν. χρόνους. 121 

άλθ)σιν χρόνους όλονέν άτονοΰσα καί μή ύποστάσα τήν έν τή Δύσει έξέλιξιν. 

Έτελεΐτο δέ τό αγώνισμα έν Ζακύνθψ μέχρι τοΰ προπαρελθόντος αίώνος 

(1739) τήν τελευτάίαν Εβδομάδα των Άπόκρεω διεξαγόμενου εις τήν πλα- 

τεΐαν ρούγαν, τον κεντρικόν δήλα δή τής πόλεως δρόμον. 

Τοΰ αγωνίσματος μετειχον μόνον οί πλούσιοι, οί δέ άγωνισταί, έφιπ¬ 

ποι δ'ντες, έφερον πίλον καί ξίφος καί τρέχοντες έλόγχιζον ομοίωμα ανθρώπου 

ή άφήρουν μέ τό ξίφος υψηλά κρεμάμενον δακτυλίδιον. Ό αγών δ’ ήκυ- 

ροΰτο, άν έπιπτε τό ξίφος ή ό πίλος των έφίππιον1. 

Τον δέ τορνεμέν περιγράφει πάλιν ό Νικηφόρος Γρηγορας ώς εξής· 

«ό δέ έτερος των αγώνων τορνεμέν προσαγορεύεται, έχει δέ ούτως- μερίζονται 

κάνταΰθα κατά φυλάς καί δήμους καί φρατρίας καί οπλίζονται πάντες όμοΰ. 

Καί αρχαιρεσιών γιγνομένοιν κλήρω λαγχάνουσι τήν ηγεμονίαν δύο τινές 

εξ αυτών, έκατέρου μέρους εκάτερος. καί συρρηγνυμένων κατ ίσον 

αριθμόν αμφοτέρωθεν τών τάξεων -μετά ροπάλων στερρών παίει... καί 

παίεται αφειδώς»2. 

Τούς αγώνας τούτους, καθ’ ούς ήδύναντο καί τραυματισμοί καί θάνατοι 

νά συμβώσι, περιγράφει κατά τήν αυτήν εποχήν καί δ Καντακουζηνός (1.205)· 

Περιγραφήν παλαιοτέραν τοΰ τορνεμέντου έχομεν υπό τοΰ Νικήτα Χωνιάτου 

περιγράφοντος τον έν Αντιόχεια αγώνα τούτον μεταξύ Φράγκων καί Ελλή¬ 

νων, ούανος μετέσχε καί αυτός ό Μανουήλ Κομνηνός3. Τοΰ αύιοΰ δ’άγώνος 

περιγραφήν έχομεν καί έν τή υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου δημοσιευθείση έκφράσει 

ξυλοκονταριών καί έν τή χρονική συνόψει ανωνύμου4. 

Έκ τών περιγραφών τούτων φαίνεται δτι κατά τον αγώνα τών ««σιδή¬ 

ρων δορατισμών»·5 οί ιππείς τών εκατέρωθεν όμάδο)ν, οί οποίοι ε'ψερον ασπί¬ 

δας, συνεπλέκοντο άξίφως «άλλήλους δορατίζοντες καί τούς κατ’ αυτών ακον¬ 

τισμούς ύπεκκλίνοντες6 οτε ήν ίδεΐν κατά τον άχαλκον εκείνον ’Άρεα πή μέν 

κύμβαχον άνατρεπόμεναν επί βρεχμόν τε καί ώμους άλλωσε τής άστραβης 

έκσφαιριζόμενον, άλλον πρηνή έξυπτιάζοντα, άλλον φεύγοντα και ό μέν υπό 

δέους ώχρία τον άκοντίζοντα δεδίως, δ δέ τω σάκει ώσπερ έθάπτετο»7. 

ι Βλ. τά σημειωθέντα υπό τοΰ Κ. Καιροφύλα έν τή "Εστία τής ΙθΊς "Οκτωβρίου 

1928 καί τοΰ Σ. Δε Βιάζη έν τφ περιοδικφ "Ολύμπια 1896 σ. 84-85. 

2 Νικηφόρου Γ ρ η γ ο ρ ά, "Ιστορ. 1.482.10,483. 

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική Διήγησις 142.2, έξ. 143.4. 

•ί "Ανωνύμου, Σύνοψις χρονική (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 7.245.17,246. 15). 

5 Το χ. Β. τής Χρονικής Διηγήσεως Νικήτα τοϋ Χωνιάτου δίδει ενταύθα 

«μετά κονταριών άσιδηρώτων». 

δ Κατά τήν έκφρασιν τών ξυλοκονταριών (Ν. Έλληνομν. 5.15) οί άγωνιζόμενοι ή σαν 

άσπιδοφόροι πάντες καί τήν αιχμήν προβαλλόμενοι. 

Ϊ Ν ική τα X ω V ιάτου. Χρυν. Διήγ. 143-4 "Α νω νύ μου, Σύνοψις Χρονική (Κ. Σάθα 

Μεσ. Βιβλ. 7.246). 
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Πιστεύεται δτι τά δυο αυτά αγωνίσματα εΐσήχθησαν παρ’ ήμϊν υπό των 

Φράγκων, ώρίζεται μάλιστα ως χρόνος εισαγωγής αυτών τό έτος 1328, κατά 

τούς γάμους τού Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου μετά τής Άννης τής Σαβαυ- 

δικής, συμφώνως προς την μαρτυρίαν τού Καντακουζηνοΰ, δστις λέγει «και 

την λεγομένην τζουστρίαν και τά τορνεμέντα αυτοί πρώτοι εδίδαξαν Ρωμαίους 

οΰπα) πρότερον περί τών τοιούτιον εΐδότας ούδέν»1. Ώς όμως όρθώς παρετη- 'Φ 

ρήθη, άγώνος τουλάχιστον τορνεμέντου τέλεσιν εχομεν ηδη κατα το 1156". 

Ή εισαγωγή λοιπόν αύτοϋ πρέπει νά άναχθή τουλάχιστον εις τον ΙΒ" αιώνα. 

ΙΙαρ’ ολα αυτά έχω την γνώμην δτι ή τζόστρα τουλάχιστον, εκ Βυζαντίου ϊ 

είσήχθη κατά τον μεσαίωνα εις τήν Δυσιν και έκειθεν επανήλθεν εις ημάς 

κατά τούς τελευταίους αιώνας. 

Ώς ανωτέρω έλαβον αφορμήν νά αναφέρω, μεταξύ τών επιτρεπόμενων 

παιγνίων, άτινα ώρισεν ό Ιουστινιανός, ήτο και ο κυϊντανός κονιαξ, άνευ 

πόρπης3, ό αύτόξυλος δήλα δή ή άσίδηρος δορατισμός τών Βυζαντινών ό 

άνευ αιχμής ή φΐΐυΐαίηε μετά ταΰτα τών Φράγκων. 

"Αν τούτο, ούτως έχη, τότε ή τζόστρα μέ τό παλαιότερον όνομα κυϊντανός 

κόνταξ 4 Βυζαντινήν έχει τήν προέλευσιν κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους 5. 

Άλλο ζήτημα είναι άν έχη δίκαιον δ Κωνσταντίνος Σόδας Κ δισχυρι- 

ζόμένος, χωρίς νά τό άποδεικνΰη, δτι οί εν Αντιόχεια τελούμενοι ιππικοί 

αγώνες ήσαν απαράλλακτοι προς τήν τζόστραν. 
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ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ι Καντακουζηνοΰ, Ίστορ. 1.205. Σπ. Λάμπρου, Λεύκωμα σ. 62, καί τοΰ 

αύτοϋ, "Εκφρασις τών ξυλοκονταριών (Ν. Έλλην. 5.13]. 

2 Ε. Παυλίνη, 'Ιστορία τής γυμναστικής σ. 406, 407. 

3 Τήν πόρπην καλεΐ κονταροσίδηρον Βλάχος ό Κρής εν τώ λεξικφ του. 

4 Ό κυϊντανός κόνταξ λέγουσιν οτι έκλήθη ούτως άπό τίνος Κοΐντου. Ό ΜοοΓδϊυδ 

καί ό Β ιι 11 β £ ε γ εξήγησαν τό άγώνισμα τούτο έκ πληροφοριών νεωτέρων. Άναφέρουσι 

δηλαδή άμφότεροι μίαν ιστορίαν τής Ιερουσαλήμ, έν Τη κείταυ «αί.σκηναί εϊχον στο- 

λισθή* ασπίδες έκρέμαντο άπό τών επί τοΰ εδάφους προσηλωμένων πασσάλων τήν έπο- 

μένην θά έγίνετο τό έφιππον παιγνίδιον τοΰ βιιΐπΐ&ηαδ. Ε. Β ε ο η ά ε Ρ ο α η ιι ΐ ε ι ε δ, 

Εεε ]ειιχ άεε αηοίεπε σ. 105. 

5 Έξεταστέον, άν ό κυϊντανός κόνταξ παλαιότερον έκ Ρώμης είσήχθη είς τάς χώρας 

τής Ανατολής. 

6 Κ. Σάθα, Ιστορικόν δοκίμιον περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής των Βυζαν¬ 

τινών κβ'. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

ΤΙΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔ' ΚΑΙ ΙΕ' ΑΙΩΝΑ 

Ή Εκκλησία * Αντιόχειας, διαιρεθεΧσα έσωτερικώς κατά τον ε' αιώνα, 

ένεκα τής αίρέσεως τού Μονοφυσιτισμού, ύπέστη κατά τούς μέσους χρόνους 

κα'ι εξωτερικός ανεκδιήγητους ταλαιπωρίας, ένεκα τών αδιάλειπτων πολιτικών 

μεταβολών καί τών κατά τής Συρίας επιδρομών διαφόρων λαών ού μόνον 

τής Ανατολής, άλλα και τής Δΰσεως, ταύτα δέ πάντα συνετέλεσαν εις τήν 

παρακμήν τής μεγάλης και ενδόξου εκείνης Εκκλησίας. 

Μετά τήν πρώτην άραβοκρατίαν έν Συρία (638-969), τήν παλινόρ¬ 

θωσή τής Ελληνικής κυριαρχίας (969- 1084), τήν επί δεκατετραετίαν έπι- 

κράτησιν τών Τούρκων Σελτζουκιδών (1084- 1098) και την επι εκατόν 

εβδομήκοντα έτη διαρκέσασαν Φραγκοκρατίαν (1098-1268), έγκατεστάθη έν 

Συρία ή κυριαρχία τών Μαμλούκων ηγεμόνων τής Αίγΰπτου (1268-1517). 

Έκ τών αδιάλειπτων τούτων μεταβολών ή μεγάλη πόλις τής παρά τον 

Όρόντην Αντιόχειας, καταστραφεΐσα εντελώς καί καλυφθεΧσα υπό ερειπίων, 

περιήλθεν έκτοτε εις παρακμήν καί άφάνειαν. "Ετεροι δέ πόλεις τής Συρίας 

άπό πολιτικής καί διοικητικής έπόψεως άνεδεικνύοντο, ώς ή Δαμασκός καί 

τό Χαλεπών, ή άρχαία Βέροια. 

Ή Όρθόδοξος Εκκλησία Αντιόχειας, άναγκασθεισα νά μεταφέρη 

αλλαχού τήν έδραν αυτής, διετήρησεν ούχ ήττον τό ένδοξον και καθηγιασμέ- 

νον υπό τής ιστορίας όνομα αυτής. Είσηλθε δέ είς νέον στάδιον δοκιμασιών 

υπό τούς ετεροθρήσκους δυνάσιας, οϊτινες ού μόνον μετά θρησκευτικού 

φανατισμού άπέβλεπον προς τούς χριστιανούς υπηκόους, άλλ’ επί πλέον τούς 

έξ αυτών ορθοδόξους ύπώπτευον πάντοτε και κατεδίωκον, ώς καί οΐ προη¬ 

γούμενοι δυνάσται τής Συρίας έπραττον, ώς ομογενείς καί όμοδόξους τών 

έν Κωνσταντίνου πόλε ι Βασιλέων, καθ’ ών ούχί σπανίως έκίνουν πολέμους. 

Οί Σύροι Μονοφυσίται, οΐ κοινώς Ίακωβίται λεγόμενοι, παρά τάς 

έλπίδας, ας εϊχον, ύποστηρίξαντες τούς μουσουλμάνους εις τήν νέαν κατάκτη- 

σιν τής Συρίας, ΰπέστησαν παρ' αυτών τά πάνδεινα, κατετρώγοντο δέ καί 

υπό εσωτερικών ερίδων. Άπό τού 1030 εϊχον μεταφέρει τήν έδραν τού 

Πατριαρχείου αυτών εις τήν πόλιν τής Άμίδης (Διαρβεκίρ) βραδύτερον δέ 

είς τήν πόλιν Τοατ-ΑΒάΐπ. Μαπίέ ή Μ&πϋπ, δπως άποφύγοισι τάς όρθο* 
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δόξους Ιλληνικάς επιδράσεις. Άλλα τό κύρος του Ίακωβίτου Πατριάρχου 
έμειοίιθη, διότι είχε μορφωθή το ιεραρχικόν αξίωμα του «Μαφριάν», 

αναλογούν προς τό του παρά τοΐς ορθοδόξους «Καθολικού». Οί Μαφριάν 

ήσκουν δικαιοδοσίαν επί των Επαρχιών τής Μεσοποταμίας, δλως ανεξάρτη¬ 

τον του Πατριάρχου1 II. Μεγάλαι δέ άνωμαλίαι έπηκολούθουν κατά τάς εκλο- 

γάς νέου Πατριάρχου των Ίακωβιτών. Έν έτει 1293 ύπήρχον τρεις ταυτό¬ 

χρονος Πατριάρχαι, εχοντες ίδιους Επισκόπους καί ίδιον ποίμνιον, λυσσω- 

δώς πολεμοΰντες άλλήλους. Τοιαύται διαιρέσεις, διαρκέσασαι επί διακόσια 

περίπου έτη κατά τον ιδ' καί ιε' αιώνα, έξησυενουν την Συριακήν Ίακωβι- 

τικήν Εκκλησίαν. Καθ’ δν δέ χρόνον κατεΐχον την Αντιόχειαν οί Σταυρο¬ 

φόροι, διά διαφόρων τρόπων ό λατινικός Κλήρος κατώρθα>σε να έλκυση τινάς 

εις την λατινικήν Εκκλησίαν καί νά μόρφωση τον πυρήνα τής μελλουσης 
μερίδος των Ίακωβιτών - καθολικών 2. 

Μεγαλυτέρας επιτυχίας εσχον αί ενέργειαι τών λατίνων μεταξύ τών 

Μαρωνιτών, υπάρχει δέ πληροφορία, καθ’ ήν εν έτει 1182 οί Μαρωνΐται 

άθρόως προσήλθον εις την λατινικήν Εκκλησίαν καί δτι ό λατΐνος Πατριάρχης 

Αντιόχειας ΑτηααΓγ έδέχθη 40.000 έξ αυτών, άποπτΰσαντας την αΐρεσιν τού 

Μονοθελητισμού, άλλα δεν ΰπήρξεν ή άπόφασίς των σταθερά. Ό Πάπας 

Ρώμης Ίννοκέντιος γ' (1198- 1216) έν αρχή τού ιγ' αίώνος καθήρεσε τον 

Πατριάρχην τών Μαρωνιτών Λουκάν 1209), υύτινος ό διάδοχος Ιερεμίας 

μετέσχε τής έν Λατερανφ Συνόδου (1215). Ούτος έπανελθών έκ Ρώμης εις 

Συρίαν, συνωδεΰθη υπό λατίνου καρδιναλίου, συγκροτήσαντος Σύνοδον έν 

Τύρφ καί προσπαθήσαντος νά έλκύση αύθις τούς Μαρωνίτας εις τούς κόλ¬ 

πους τής λατινικής Εκκλησίας. Ό Πάπας άπηύθυνεν επιστολήν προς τον 

Ιερεμίαν, έπιτάσσων αυτόν νά διδάσκη δυο θελήσεις έν Χριστφ. Κατά τον 

ιε' αιώνα ύφίσταντο εϊσέτι Μαρωνΐται οπαδοί τού Μονοθελητισμού, έν έτει 

1 Παρά τοΐς Ίακωβίταις, κατά την ύπ’ οψιν ημών εποχήν, διεκρίθη ώς συννραφεύς 

ό Ιάκωβος Βατ 33.1 Π)ή προσλαβών τό όνομα Διονύσιος κατά την εις Επίσκοπον 

Μ 3Γ350Β χειροτονίαν του. ’Απέθανε τώ 1171 ώς Επίσκοπος Άμίδης καταλιπών πλεϊστα 

καί σπουδαία συγγράμματα. Κ.. Ο υ ν ά 1, 1.3 ΒχΙΙέΓπΙυτε δγπαριιε, έκδ. Β' Ρ3Π8, 1900, 

σ. 399-400. Α. Β3ΐητΐ3ΐ:3Γΐί, ΟεεοΒϊοΒίε άρτ εγπΒοΒεπ Ιά£εΓ3ΐαι·, Βοππ 1922, σ. 255-257. 

Ρ Οι αΒ οι, 1νίΐΙβΓ3ίαΓΡ δγπαρπρ, Ραπε 1935, σ. 111-112. Ωσαύτως ώς συγγραφεύς 

διεκρίθη ο κατά τά έτη 1264-1286 κατέχων τό αξίωμα τοϋ Μαφριάν Β α γ-1ι ε Β τ3 ε α 8, 

ο δ τίνος τό κύριον όνομα ήτο Γρηγόριος ΑΒοα-1-Ρ3Γ3<ή.Έπωνομάζετο δέ Βάρ-Εβραίος, 

διότι ό πατήρ του Άαρών, ιατρός έν Μέλι τη νή, ύπήρξεν Εβραίος έπιστραφείς είς τον 

Χριστιανισμόν. Ό Βάρ-Εβραίος συνέγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα, ιδίως ιστορικά 

έν συριακή καί αραβική γλώσση, ϋιινβΐ, ’Ένθ’ άν. σ. 178-208 έξ. ΒαιιτηδΙει-Β, 

Ενθ αν. σ. 319-320. ΟΒεΒοΙ, "Ενθ’ άν. 131-137. Κ. Κ γ ιι ητ Β α ο Β ε τ, Ιστορία τής 

Βυζαντινής λογοτεχνίας Α. 820-21 μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου. 

^ Α. ρίοΒΙετ, ΟεεοΒίοΒίε άετ ΒΐτοΒΙίοΒεπ ΤΓεηηηη§· ζτνΐεοΒρη άεπ: Οπεπί ιιπά 

Οοοϊάεηί: νοπ άεη βτεΐεη Απΐ4π§εη Βίε ζυητ μΐησείεη Οε^εηινΕΓί;, ΜηηοΒειι 1864-5, 

II 491 έξ. 

δέ 1445 οί έν Κύπρφ τοιούτοι μονοθελήται άπεκήρυξαν τήν αΐρεσιν μετά 

τού Αρχιεπισκόπου αυτών ’Ηλία. Άλλ’ ή τελική ένωσις τών Μαρωνιτών 

μετά τής λατινικής Εκκλησίας συνετελέσθη κατά τον ιστ' αιώνα διά τών 

ενεργειών τού Ιησουίτου ιεραποστόλου Είΐαηο 1. 

Ώς ήτο Ιπόμενον, διά τών προσήλυτων τούτων ή λατινική Εκκλησία 

κατώρθου νά έγκαθιδρυθή έν Συρία καί μικρόν κατά μικρόν ν’ απειλήση 

τήν ενότητα τής ύπολειφθείσης Όρθοδόξου Εκκλησίας. 

Ίσχυρίσθησάν τινες δτι δήθεν ή Όρθόδοξος Εκκλησία τής Αντιόχειας 

καί μετά τήν έκδίωξιν τών Σταυροφόρων δεν διέκοψε τούς δεσμούς αυτής 

μετά τής λατινικής Εκκλησίας, ένιοθεΐσα, δήθεν, μετ’ αυτής, αλλά τό ασύ¬ 

στατον τών ισχυρισμών τούτιυν μαρτυρούσι τά γεγονότα τών κατά τον ιδ' 

καί ιε' αιώνα αποπειρών προς ένωσιν τών Εκκλησιών, καθ’ άς καί ή Εκκλη¬ 

σία Αντιόχειας εύρίσκετο πάντοτε σύμφωνος μέν προς τάς λ,οιπάς Όρθοδό- 

ξους Εκκλησίας, αντίθετος δέ προς τήν λατινικήν Εκκλησίαν2. Οί δ’ έγκα- 

θιδρυθέντες από τού ιγ' αίώνος έν Συρία Φραγκισκανοί εύρον πρόσφορον 

έδαφος προπαγάνδας μόνον παρά τοΐς Ίακωβίταις καί Μαρωνίταις. 

Περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας κατά τήν ύπ’ όψιν ημών περίοδον 

έλαχίστας έχομεν πληροφορίας. Ό αρχιμανδρίτης Νείλος Δοξαπατρής έν έτει 

1143 κελεύσει τού βασιλέως τής Σικελίας Ρογήρου β' (1101-1145) συνέ- 

ταξεν αναγραφήν τών Επισκοπών τών Πατριαρχικών θρόνων, ήτις ύπέστη 

διαφόρους τροποποιήσεις3. Κατά τήν αναγραφήν ταύτην τό Πατριαρχεΐον 

Αντιόχειας είχε δεκατρείς Μητροπόλεις μετά 137 Επισκοπών, τάς έξης: 

α') Τύρου μετά Επισκοπών 13 

β') Ταρσού » » 6 

γ') Εδέσσης » » 11 

δ') Άπαμείας » » 7 

ε') Ίεραπόλεως » » 9 
ς') Βόστρων » » 20 

ζ') Άναζάρβου » » 9 
η') Σελεύκειας » » 24 

θ ') Άμίδης » » 8 
ι') Δαμασκού » » 11 

ια') Σεργιουπόλεως » » 5 

ιβ') Δάρας » » 10 

ιγ') Έμέσης » » 4 

Ϊ37 

1 Α. ΡίοΒΙετ, "Ενθ* άν. 11,533 έξ. 

2 Νικολάου Θεοδούλου, (νυν Μητροπολίτου Άξώμης). Έκ τής Ιστορίας τής 

Εκκλησίας Αντιόχειας, έντφπεριοδ. «Εκκλησιαστικός Φάρος» "Αλεξάνδρειάς ΚΤ' 1927, 

σ. 218, άναίρεσις ισχυρισμών τοϋ Ο. ΟΒατοη καί άλλων. 

3 Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, Ε', 188. 189. 
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Έκτος των Μητροπόλεων τούτων, κατά την αναγραφήν τοΰ Νείλου 

Δοξαπατρή, ύπήρχον και ετεραι 8 Μητροπόλεις, αΐτινες «αυτοκέφαλοι» Έπι- 

σκοπαί οΰσαι, προήχθησαν εις Μητροπόλεις, δεν είχον δέ ΰφ εαυτας «υπο¬ 

κειμένους θρόνους» Επισκοπικούς. Αΰται δέ ήσαν: 

α') Βηρυτοΰ, β') Ηλιουπόλεως, γ') Λαοδικείας, δ') Σαμοσάτων, ε ) 

Μαρτυροπόλεως, ς') Μοψουεστίας, ζ') Αδάνων, η') Πομπηϊουπόλεως. 

Εις ιαΰτας τάς Μητροπόλεις προσετίθεντο 8 Αρχιεπίσκοποι «μεγάλοι» 

καί 5 Αρχιεπίσκοποί «λιτοί και έλευθεραι». 

Είναι προφανές εκ τούτων δτι ή αναγραφή αυτή των Επισκοπών 

άναφέρεται εις τό παρελθόν, υπομιμνήσκουσα τάς άρχαιοτέρας άναγραφάς1. 

Έν εγγράφω των μέσων του ιδ' αΐώνος2, περί τοΰ οποίου εγγράφου 

περαιτέρω θά ίδωμεν, υπογράφονται οΐ "Αρχιερείς των εξής Μητροπόλεων 

τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Αντιόχειας: 

Ρωμαγΰρεως3 καί Έξαρχος πάσης Τβηρίας, Άπαμείας, Πομπή ϊουπό- 

/,εως, Ηλιουπόλεως, Βόστρων, Μοψουεστίας Βηρυτοΰ, Έμέσης, Τριπόλεως, 

Εδέσσης. 
Τό έγγραφον είχεν, ώς σημειοΰται εν τελεί, καί «έτέρας ύπογραφάς συρια- 

κοϊς γράμμασιν». Εΐς ταΰτας δέ δέον νά προστεθή καί ή τοΰ άναφερομένου 

έν τω αΰιφ εγγράφω μητροπολίτου Τύρου. 

Αΐ συριστί γεγραμμέναι ύπογραφαί δέν θά ήσαν πάντως πολλαί, επο¬ 

μένως τό Πατριαρχεΐον Αντιόχειας, κατά τήν ύπ’ δψιν ημών περίοδον, είχε 

λίαν περιωρισμένον αριθμόν Επισκοπών. Ή επικοινωνία τής Όρθοδόξου 

Εκκλησίας Αντιόχειας μετά τής τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή χρήσις τής 

Ελληνικής γλώσσης έν τη θεία λατρείφ, διέσωζε τον ελληνικόν χαρακτήρα τής 

Εκκλησίας ταΰτης. Άλλ’ ήδη είχεν αρχίσει από τοΰ ιγ' αίώνος ό έξαραβι- 

ι Ρ&ιίΐιεγ, Ηίετοςίεδ 8}'ηεοάετηιΐ5 εΐ Νοίίΐίίΐ Ερίδοοραίαυτη, Βετίΐη 1866, σ. 141- 

143. Οεΐζετ, υη§·ειΐΓαο1ίΐε αηά \νεπΪ£ ΒεΡαηηΐε ΒΐδΗίιυεΓνεΓζεΐοΙτηϊδδε άετ οπεπία- 

Ιίδοΐιεη Κϊτοΐιε, «Βγζπηίϊηίδείιε ΖβίΐδεΒϊίΙ» I, 1832. σ. 247 έξ. Α. Π. Κεραμέως, 

«Τακτικόν όπως έχουσι τάξεως οί θρόνοι τών εκκλησιών των υποκειμένων τω Πατριάρχη 

Αντιόχειας, επί Πατριάρχου Αντιόχειας γέγονε τοΰτο», εν Παραρτήματι τοΰ Περιοδικοί 

τοΰ Ελληνικοί Φιλολογικοί Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. ΙΗ'1884, σ. 65-67. 

5 3Γ ι>τ ε ο η ν&,ΐΠιό. ϋπε «Νοίίιία Ερίδοορ3.ίιιιιιιΐϊ (ΓΑηίίοοθε άιι X δίοοίε έν ταϊς 

«ΕοΒοδ ό’Οπεπί:» X, 1907, σ. 90-101. Τοί αυτοί: Ε& Νοίίΐϊϋ Ερίδοοραίυπιτι 

τΓΑπάοοΒε άα ρ&Ιπ&ιχθε ΑπείδΙ&δβ, VI0 δίεοίε, Αύτό9ι, X, 1907, σ. 139-145. Τοί 

αυτοί: Ρεδ τεοεπδϊοιίδ ιΐε Ια ΝοΙίίϊα Ερΐδσοραιυιιιιι «1’ΑπΐίοοΙιε άτι Ραΐτίατοΐιε 

Απαδίαδε, Αυτόθι, σ. 363-368. Ε. Ηοπί^πιαππ, δίαάΐεπ ζιπ- Νοίίιία Ερϊδοοραίυιιητ 

«Βνζαπίίπϊδςΐιε Ζείίδοΐιπίί» XXV, 1925. σ. 60 έξ. 

2 Ργ. ΜίΡΙοδΐοΙι εί .1 οδ. ΜίΠετ, Ασία ΡαΙτίαταΒαΙτίδ Οοπδίαηΐίιιοροΐίΐαηί 1,465. 

«Ό Ρωμαγΰρεως έλαβε τον τίτλον έκ τής συνοικίας (άγήρ) τών Ελλήνων 

{ρωμαίων - τοαιπί) τοί Νισαμπούρ πρωτευούσης τοί Κορασάν. Άλλα δέν γνωρίζομεν 

αν κατά τήν ΰπ’ δψιν ημών εποχήν ό Ρωμαγΰρεως καί «Καθολικός» τιτλοφορούμενος 

ήδρευεν έν τή πόλει Νισαμπούρ τής Περσίας. 

σμός καί τοΰ όρθοδόξου ελληνικού ποιμνίου διά τής έπικρατήσεως τής αρα¬ 

βικής γλώσσης, ώ; δ’ έκ τοΰ ανωτέρω έγγραφου προκύπτει ΰπήρχον καί 

Αρχιερείς άγνοοΰντες τήν ελληνικήν γλώσσαν καί ΰπογράφοντες συριστί. 

Τινές τών Πατριάρχων τής περιόδου ταΰτης κατ’ όνομα μόνον είναι 

ννωστοί1. “Ηδρευον δέ ότέ μέν έν Αντιόχεια, ότέ δέ έν Δαμασκφ, διότι 

ή πόλις αΰτη ώς έδρα διοικητοΰ είχεν άποβή ή σπουδαιότερα πόλις τής 

Συρίας. Τω 1260 καταληφθεΐσα υπό τών Μογγόλων ΰπέστη μεγά?ας κατα¬ 

στροφές, άλλ’ ανέκτησε καί πάλιν τήν δΰναμιν καί τήν σημασίαν αυτής. 

Μετά τον θάνατον τοΰ τελευταίου έπΐ φραγκοκρατίας Πατριάρχου Αντιό¬ 

χειας Αρσενίου, οί Επίσκοποι τοΰ Πατριαρχείου διηρέθησαν κατά τήν άνά- 

δειξιν διαδόχου αΰτοΰ. Οί μέν τής Κιλικίας ύπεστήριζον τήν υποψηφιότητα 

τοΰ Διονυσίου Πομπηϊουπόλεως, οί δέ τής Συρίας τήν τοΰ Κυρίλλου Τΰρου. 

Έξελέγη δέ ουτος υπό τό όνομα Κύριλλος β' (περί τά 1285/90-1308), 

όστις ήτο «άνήρ ευλαβής και ησυχίας φίλος και πλήρης εκκλησιαστικής 

καταστάσεως» κατά τον Παχυμέρην ή πληροφοροΰντα ότι μετέβη ό Κύριλλος 

εις Κωνσταντινούπολή, διότι έδει πάντως τό κΰρος εκεί νά λάβη «έκ μεταθέ- 

σεως» προβιβασθείς εΐς τό αξίωμα τοΰ Πατριάρχου. Καί τότε μέν δέν άνε- 

γνωρίσθη πιθανώς, ένεκα τής διεκδικήσεως τοΰ αξιώματος υπό τοΰ Διονυσίου, 

αλλά μετά οκτώ έτη άνεγνωρίσθη, ύπεσχέθη δέ «μή κατά τι Άρμενίοις συνέρ- 

χεσθαι έν τή έκείνων διάγοντα, έπεί τά κατά Συρίαν ήφάνιστο». Έκ τών τελευ¬ 

ταίων τούτων φράσεων τοΰ χρονογράφου επιμαρτυρείται οτι κατά τά πρώτα 

έτη τής έπικρατήσεως τών Μαμλοΰκων έν Συρία οί ορθόδοξοι Πατριάρχαι 

Αντιόχειας ήναγκάζοντο νά διαμένωσιν έν Κιλικία, ένθα διέμενον καί οί Αρμέ¬ 

νιοι καί νά έχωσιν έπικοινωνίαν τινά μετά τών Αρμενίων, έντεΰθεν δέ καί ή 

συνεχώς έπαναλαμβανομένη κατηγορία περί τής εκκλησιαστικής κοινωνίας 

αυτών μετά τών Αρμενίων καί ή ύπόσχεσις ήν έδωκεν ό Αντιόχειας Κύριλλος. 

Έκ τοΰ αΰτοΰ χρονογράφου πληροφοροΰμεθα ότι ό Κύριλλος διέμεινεν 

έν τή έν Κωνσταντινουπόλει Μονή τών Όδηγών καί ότι ε'κτοτε, μή απομα¬ 

κρυνθείς τής Κωνσταντινουπόλεως, διώκει έκεΐθεν τό Πατριαρχείου, «κάν- 

ταΰθα τό βιοΰν άπήντλησεν» 3. 

ι Τά ονόματα Πατριάρχων τινίον έγένοντο γνωστά έκ διαφόρων κειμένων σχετικών 

πρός τήν μετάθεσιν Επισκόπων, Πρβλ. I. Συκουτρή, Συνοδικός Τόμος της εκλογής 

τοΰ Πατριάρχου Γερμανού Γ' «Έπετηρίς τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών* 

Θ', σ· 200. Ο Καταΐανεΐτΐρ Αηΐίοοίιε, έν ϋϊεΐίοητίίΐίΓε ά’ΐπδίοίτε εΐ άε ^έο^πιρίιϊε 

εοοίέδίαδύφίε, III, 629 έξ. 

2 Γεωργίου Παχυμέρη, Ιστορία Β' 123 Έκδ. Βόννης. Δυσνόητος ή περί Διονυ¬ 

σίου εκψρασις τοΰ Παχυμέρη Β, 56 «τοΰ Διονυσίου κραδαινο μενού φθάνει προκριθείς 

υπέρ εκείνον ό Κύριλλος». Πάντως δέν πρόκειται περί ασθένειας τοΰ Διονυσίου, διότι 

οΰτος βραδύτερον έγένετο Πατριάρχης. 

3 Γεωργίου Παχυμέρη. Ιστορία Β', 56. 122 έξ. Πρβλ. Εε βυΐεη, Οπεηδ 

ΟΙαπδΐϊ&ιτιΐδ II, 765. Ρ. Οαερεηδίτν, Χριστιανική Ανατολή. Συρία. Έν Ινιέβφ 1874, 

σ. 86 (ριυσιστί). 
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Πότε ομοις «πέθανεν ό Κύριλλος δεν είναι γνωστόν. Ό αυτός χρονο¬ 

γράφος, διηγούμενος τά κατά την εν Κοινσταντινουπόλει διαμονήν και την 

συμμετοχήν εις τά εκκλησιαστικά ζητήματα τοϋ Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς 

Αθανασίου β' (1276-1316) 1 παρέχει την πληροφορίαν δτι κατά την απο¬ 

μάκρυνσήν τούτου εκ Κωνσταντινουπόλεως, εν έτει 1308, ό Πατριαρχικός 

θρόνος Αντιόχειας έχήρευεν. Ό Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος α' (1289- 

93, 1304-10) κατέλαβε τάς εις τον Πατριαρχικόν θρόνον άνηκούσας Μονάς, 

την τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ κατά τον Άνάπλουν και τήν εντός τής 

Κωνσταντινουπόλεως τού Ευεργέτου Χριστού. "Ωσαύτως κατέλαβε κα'ι τήν 

εις τον θρόνον 3Αντιόχειας άνήκουσαν Μονήν των "Οδηγών «αυτός επιστάς, 

αυτός καινουργήσας και τήν αναφοράν τοΰ ίδιου ονόματος, τότε χηρευούσης 

ποιμένος τής Αντιόχειας» 2. 3Εκ τής σειράς τής άφηγήσεως τοΰ Παχυμέρη 

προκύπτει οτι ή χηρεία αύτη συνέπεσε κατά τό τέλος τοΰ 1308, δτε προφα¬ 

νώς ειχεν ήδη άποθάνει ό Αντιόχειας Κύριλλος β'. Φαίνεται δέ δτι εν αρχή 

τού επομένου έτους διεδέχθη αυτόν ό από Πομπηϊουπόλεως Διονύσιος α' 

(1309-1316), περί τοΰ οποίου δεν είναι τι γνωστόν ή μόνον τούτο οτι 

ή άρχιερατεία αυτού παρετάθη μέχρι τού 1316 καί δτι μετά τόν θάνατον 

αυτού έχήρευσε καί πάλιν ό θρόνος επί ικανά ετη. "Ως διάδοχος αυτού άνα- 

φέρεται ό Κύριλλος γ' (1316), προς δν προφανώς ό Κωνσταντινουπόλεως 

Ιωάννης ιγ' Γλυκύς (1316-20), εκλεγείς τή 12η Μαΐου 1316, άποστέλλων 

τά ειρηνικά γράμματα ελεγεν, δτι άνέλαβε τό Πατριαρχικόν αξίωμα μετά 

βραχυχρόνιον χηρείαν τού Πατριαρχικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως άλλ5 

οτι και ό θρόνος "Αντιόχειας εστερεΐτο «προ καιρού άρχιερέως καί πατριάρ¬ 

χου». Άνήγγελλε δέ ό "Ιωάννης Γλυκύς εις τόν Αντιόχειας Πατριάρχην οτι 

ό Βασιλεύς, ήτο δέ ούτος ό "Ανδρόνικος β' Παλαιολόγος (1282-1328), 

προσεκάλει αυτόν διά γραμμάτων δπως μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν. 

Ό Πατριάρχης Ιωάννης παρεκάλει τόν Αντιόχειας δπως δεχθή τήν πρό- 

σκλησιν ταύτην καί δπως μή βραδύνη ί'να επικόινωνήση προσωπικώς μετ’ 

αυτού καί τοΰ Βασιλέως 3. Δεν γνωρίζομεν δμως άν ήδυνήθη ό "Αντιόχειας 

νά έκπληρώση τόν πόθον τούτον τού Βασιλέως καί Πατριάρχου Ίωάννου καί 

νά μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν, διότι κατά τό αυτό έτος τής προσκλήσεως 

(1316) φαίνεται οτι έτελεύτησε τόν βίον. Άναφέρονται μετ’ αυτόν Πατριάρ- 

χαι ό Διονύσιος β' ό από Μοψουεστίας ό «Λαμπρός» επονομαζόμενος, 

καί ό από Τύρου Σωφρόνιος, άνευ καθορισμού των ετών τής άρχιερα- 

τείας αυτών4, μετά τούτους δέό Ιγνάτιος β' (κατά τά έτη 1341-1366). 

1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, “Αρχιεπ. Αθηνών, Ιστορία τής Εκκλησίας 

“Αλεξανδρείας, “Εν “Αλεξάνδρειά 1935, σ. 564 έξ. 

2 Γεωργίου Παχυμέρη, “Ιστορία Β’, 579 έξ. 

3 Μΐΐτίοδίοΐι βΐ ΜίίΙΙεΓ, Ασία Ρ3.ίΠ3.π:1ΐέΐΙι.ΐ5 Οοηδίαηϊΐηοροΐίΐεπΐ, I, 2-3. Πατρ. 

Μί^πε έλλ. 152, 1085 - 87. 

4 Ι/Ο βιιίεπ, Οπεπβ Οΐιπδΐϊππυδ 11,765-6. Ρ. Οιιερ επδΐτ ν. “ΈνΟ’άν. σ, 86-87. 

Ή κατάστασις τής Όρθοδόξου Εκκλησίας “Αντιόχειας κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' αΐ. 129 

Τού τελευταίου τούτου Πατριάρχου αντιπρόσωπος παρέστη έν Κων- 

σταντινουπόλει, κατά τά απασχολούντο τότε τήν "Εκκλησίαν αυτής ζητήματα, 

άτινα έσχον άπήχησιν καί εις τήν Εκκλησίαν "Αντιόχειας. Προΰκειτο περί 

τών "Ησυχαστικών ερίδων, άς προυκάλεσεν ό εκ Καλαβρίας Βαρλαάμ εναν¬ 

τίον των Μοναχών τού "Αγίου "Όρους. Τούτοιν ΰπέρμαχος παρέστη εις μέσον 

ό άγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς 4. Τή 11" "Ιουλίου 1341 έν τω ναω τής τού 

θεού Σοφίας συνήλθε Σύνοδος 2, ήτις κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ, άπελθόντα 

εις τήν Δύσιν. Τής Συνόδου ταύτης μετέσχε καί ό αντιπρόσωπος τοΰ Πατρι¬ 

άρχου "Αντιόχειας Ιγνατίου 3. Τόν Βαρλαάμ έν τφ άγώνι κατά τών ορθο¬ 

δόξων ησυχαστών αντικατέστησεν ό Γρηγόριος "Ακίνδυνος, μικρόν δέ μετά 

τήν Σύνοδον άποθανών ό Βασιλεύς "Ανδρόνικος γ ' Παλαιολόγος, κατέλιπε 

τήν αρχήν εις τόν ανήλικον διάδοχον αυτού "Ιωάννην ε' Πα/ιαιολόγον (1341 - 

1391) ούτινος κηδεμών ύπήρξεν ό καταλαβών ύστερον τόν βασιλικόν θρόνον 

Ιωάννης ς' Καντακουζηνός (1341 - 1355). Δευτέρα Σύνοδος, κατ’ αυτό τό έτος 

1341 συνελθούσα, άπεφάνθη υπέρ τής ορθοδοξίας τού Παλαμά, καταδικάσασα 

τόν Άκίνδυνον 4, άλλα μεγάλη προύκλήθη διαίρεσις, τών μέν συντασσομένων 

μετά τού Παλαμά, τών δέ μετά τού "Ακινδύνου. Δυστυχώς ό Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης ιδ' Καλέκας (1334- 1347) μετά τής Βασιλο- 

μήτορος "Άννης, έξ άντιθέσεως προς τόν "Ιωάννην Καντακουζηνόν, ΰποστη- 

ρίζοντα τόν Γρηγόριον Παλαμάν, συνετάχθη προς τόν Γρηγόριον Άκίνδυνον, 

δν καί έχειροτόνησεν εις Διάκονον, καταδιώξας καί έγκαθείρξας τόν Παλα¬ 

μάν, ώς δήθεν αίτιον τής ανωμαλίας καί διαιρέσεως. Ταύτοχρόνως δέ άνέ- 

θηκεν είς τόν Πατριάρχην Αντιόχειας Ιγνάτιον, μετακληθέντα εις Κωνσταν- 

τινοΰπολιν, ί'να συγγράψη κατά τού Παλαμά, δπερ καί έπραξεν ό "Ιγνάτιος, 

ι Γρηχορίου Παπαμιχαήλ, Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, “Αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης (1296-1360), Πετρούπολις -“Αλεξάνδρεια, 1911. Πρβλ. αυτόθι τήν βιβλιο¬ 

γραφίαν περί τών Ησυχαστικών ερίδων καί Μ. | ιι§ϊε, Τΐιεοΐο^ία άο^ιηαίϊοα ε1ιΠ5ΐΪ3- 

ιιογιηπ οπεηίαΐίιιηι, Ιοιη. II, Ρατϊδϋε 1933, σ. 48 έξ. 

2 Πατρ. Μί§ηε έλλ. 151, 679, 152, 1241-1253. Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Τόμος 

“Αγάπης, ΈνΊασίω1699, Προλεγόμενα σ. 40 έξ. ΜϊΡΙοδίοΙι εί Μϋΐΐετ, Αοί» 1,202-216. 

Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, νΕνθ’ άν. σ. 82 ■ 87. Θεμιστοκλέους X. Σταύρου, 

Αι περί τών Ησυχαστικών τής ιδ' έκατονταετηρίδος καί τής διδασκαλίας αυτών έριδες. 

“Εν Λειψά* 1905, σ. 62 έξ. ]. Βοίδ, Βε 8γποάε Ηεδγοίιαδίε άε 1341, έν «Εεθοδ ά’ΟπεηΙ» 

VI, 1903, σ. 58 - 60. 

3 Ό “Ιωάννης Κυπαρ ισσ ιώ τη ς, Παλαμικών παραβάσεων λόγος δ'Πατρ. Μί§ηε 

έλλ. 152, 709, σημείο! δτι τά σχετικά υπομνήματα τής καταδίκης του Πα?ωμά 

έφερον καί τήν υπογραφήν τοΰ «Θεουπολεως Αντιόχειας», αλλα τοΰτο δεν σημαίνει ότι 

παρέστη προσωπικώς είς την Σύνοδον ο Αντιόχειας. Ο αυτός Κυπαρισσιιοτης (Λόγ· δ 

Πατρ. Μί§πε 152, 736) αναφέρει θαυμαστόν τινα επί σοφία καί αρετή “Ιγνάτιον πατα- 

διωχθέντα υπό τών οπαδών τοϋ Παλαμά, άλλα πάντως δεν εννοεί τόν Αντιόχειας 

Ιγνάτιον, ώς καταφαίνεται έκ τών άναγραφομένων λεπτομερειών. 

4 Πατρ. Μΐ§ηε έλλ. 151,601.152, 1274-1284. ΜΠτΙοδΐεΙι €ί ΜϋΙΙετ, Αεί», 1, 243 έξ. 

Επετη ρις Εταιρείας Βυζαντ, ΣπουδωΚι ΙΓ · 9 



'Η κατάοτασις τής “Ορθοδόξου Εκκλησίας “Αντιόχειας κατά τον ΙΔ' και ΙΕ' αί. 131 130 7 “Αρχιεπισκόπου “Αθηνών Χρυσοστόμου 

ό δέ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλειυς έγραψε προς τούς μοναχούς τού 

“Αγίου ’Όρους δτι δήθεν ό Παλαμάς ήτο κακόδοξος Γ Ό Ιγνάτιος τφ 1344 

έξέδωκεν έγγραφον και κατά τού Ισιδώρου Μονεμβασίας ώς οπαδού τού 

Γρηγορίου Παλαμά 2. Τφ έπομένφ έτει 1345 συνεκλήθη εν Κωνσταντίνου- 

πόλει Σύνοδος κατά τού Παλαμά, συνέταξε δέ τό κατ’ αυτού κατηγορητή- 

ριον ό Αντιόχειας Ιγνάτιος. Ή Σύνοδος κατεδίκασε τον Παλαμάν, εγκα- 

θειρχθέντα καί αύθις. 

“Αλλά μετά τριετίαν ό “Ισίδωρος έγένετο Οικουμενικός Πατριάρχης 

(1347 - 1349) καί, ώς ήτο ακόλουθον, ύπεστήριξε την Ορθοδοξίαν τού Πα¬ 

λαμά, χειροτονηθέντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 3. 

Δυστυχώς νέος αντίπαλος παρουσιάσθη τού αγίου Τεράρχου, ό Νικη¬ 

φόρος Γρηγοράς, καθ’ ού ό μετά τον Ισίδωρον εκλεγείς Πατριάρχης Κων¬ 

σταντινουπόλεως Κάλλιστος α' (1350-51, 1355-63) μετήλθεν αυστηρά 

μέτρα, συνεκάλεσε δέ τφ 1351 Σύνοδον έν Βλαχέρναις, ήτις, μετά λεπτομερή 

έξέτασιν τού ζητήματος, άνεκήρυξε μέν τον Γρηγόριον Παλαμάν «άσφαλέ- 

στατον τής εύσεβείας πρόμαχον καί συναγωνιστήν καί βοηθόν» 4 καθήρεσε 

δέ τούς μητροπολίτας Εφέσου καί Γάνου ώς όμόφρονας τού Βαρλαάμ καί 

τού “Ακινδύνου, καί συνεχώρησε τον Γρηγοράν, αΐτήσαντα συγγνώμην 5. 

Ό αντιπρόσωπος τού Πατριάρχου Αντιόχειας μητροπολίτης Τύρου έν 

Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος συνέπραττε μετά τού Γρήγορά, καί μέχρι 

τέλους δεν συνεφώνησε προς την πράξιν τής Εκκλησίας υπέρ τής άθωώσεως 

τού Γρηγορίου Παλαμά 6. Ό Πατριάρχης Κάλλιστος ανήγγειλε τά γεγονότα 

ι ΜίΗοδίοΙι 61 ΜΰΙΙβΓ, ΑοΙε I, 238 έξ. Υπάρχει τής γραφής τοΰ Ιγνατίου 

ανέκδοτος ύπό τήν επιγραφήν «"Οτι... τό τοΰ Αντιόχειας κατά τοΰ Παλαμά, γράμμα 

φεΰδός έστιν αυτόχρημα καί τφ συνοδικφ καί άγιορειτικφ τόμφ διά πάντων αντίθετον». 

Πρβλ. Πατρ. Μί^πε έλλ. 150,832. Μ. Ιιιςίο, Τ1ιθο1ο£Ϊε <1ο§ηΐΕΐίθΕ οΙιπδΙΪΕΐιοπιιη, 
οηβηΐΕΐίαιη, ί. I Ρ&πδίίδ 1926, σ. 438. II, 66. 131. 

2 δ. ΑΠ&Ιϊί, ϋσ ΙίόΓΪδ θΙ Γδόιΐδ οοοΙεεΪΕείίοίε §Γ3.βοοπιηι, Ρ&πεϋδ, 1646, σ. 188-9. 

Παρά Μϊΐίΐοδχοΐι εί Μϋΐΐβτ, ΑοΙε, II, 287-294 ή διαθήκη τοΰ “Ισιδώρου Βουχηρά 

Μονεμβασίας, εν ή διηγείται τά καθ’ εαυτόν. Ό Ισίδωρος ήτο Θεσσαλονικεύς τήν 

πατρίδα, έμόνασε δέ έν Άγίφ "Ορει. Μνείαν τοΰ Ισιδώρου επαινετικήν ποιείται 

ό Γρηγόριος Παλαμάς έν τφ κατά Ίωάννου Καλέκα λόγω αύτοΰ. Τό σχετικόν από¬ 

σπασμα παρατίθεται καί έν τή ιστορία τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά εκδ. Βόννης ΑηηοίΕ- 

Ιίοηβδ, σ. 1285 - 6. 

3 Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, Ιστορία Γ, 26 έξ. εκδ. Βόννης. Πρβλ. Ίωάννου 

Κυπαρισσιώτου, Παλαμικών παραβάσεων, Λόγος Α, Πατρ. Μί^πε έλλ. 152, 617. 

Λόγος Δ' Αυτόθι, σ. 737. 

4 Μϊΐτίοδϊοΐι εI ΜϋΙΙει·, ΑοίΕ, I, 254, 

3 Μεη5Ϊ, δΕΟΓΟΓπηι Οοπδΐΐίοπιηι ηονε εί κηιρΙϊδδίηΐΕ ΟοΙΙβειίο, XXVI, 127-198. 

Πατρ. Μϊ^ηε 151,651 Μίΐζίοδίοά εί ΜίίΙΙβΓ, ΑοΙε, 1,243 έξ. Γρηγορίου Παπα- 

μιχαήλ, Ένθ’ άν. σ. 134. έξ. 

3 Νικηφόρου Γρήγορά, Ιστορία, σ. 893. 911. 1012. 

ίί 
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ταύτα καί προς τον Πατριάρχην Αντιόχειας δι5 ιδιαιτέρου Συνοδικού, γράμ¬ 

ματος καί προς τούς μητροπολίτας τού Πατριαρχείου “Αντιόχειας διά κοινού 

Συνοδικού ώσαύτως γράμματος Γ Έκ των γραμμάτοιν τούτων μανθάνομεν 

δτι καί ό μητροπολίτης Τύρου εν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος καί εν 

τή Μονή Όδηγών διαμένων, διΐστατο προς τον Πατριάρχην Κάλλιστον, 

συμπαθών καί κοινωνών προς τούς οπαδούς τού Βαρλαάμ. Ώς άνήκοντα εις 

τό Πατριαρχεΐον Αντιόχειας, ό Κάλλιστος άπέφευγε νά δικάση καί καταδι- 

κάση αυτόν, δθεν έζήτει παρά τού Αντιόχειας, καί τής περί αυτόν Συνόδου, 

όπως άποφανθώσι περί τού ζητήματος καί γράψωσι σχετικώς προς τον 

Τύρου, «τά αυτά δέ (προς τούς Βαρλααμίτας) εύρίσκεται ποιων ό μητροπο¬ 

λίτης Τύρου, διϊστάμενος τής ημών Μετριότητος κοινωνών δέ καί προστιθέ¬ 

μενος τοϊς δυσσεβέσι τούτοις, δπερ ταράττει μέγιστα αυτήν τε καί τήν περί 

αυτήν θείαν καί ίεράν Σύνοδον, ού χάριν καί έγραψεν ή Μετριότης ήμών 

συνοδικώς περί τούτου τφ “Αγιωτάτφ Πατριάρχη Αντιόχειας, γράφει δέ ήδη 

καί πρύς τήν Ιερότητα υμών, ώς άν άναλαβόντες καί υμείς ζήλον πνευματι¬ 

κόν γράψητε κοινώς μετά τού “Αγιοηάτου Πατριάρχου ήμών προς τήν ήμών 

Μετριότητα καί τήν θείαν καί ίεράν Σύνοδον, όπιος έ'χητε γνώμης εις τούτο, 

ΐνα γνώμεν, εί άπερ λέγει ό Τύρου, αληθή εΐσιν, εΐτε καί μή. Γένοιτο δέ καί 

ή ύμετέρα γραφή προς αυτόν καί ούτω τού πράγματος προχωρήοαντος, καθώς 

καί ό τού δικαίου λόγος απαιτεί, επικρατήσει πάντοθεν ομόνοια καί ειρήνη 

εις τήν τού Θεού Εκκλησίαν. Γενέσθω τοίνυν ούτως άμεταθέτως, καθώς παρα- 

δηλοί ύμίν ή Μετριότης ήμών, πεμφθησομένων γραμμάτων προς αυτήν διά 

τής υμών Ίερότητος» 2. 

Αί τελευταίοι φράσεις μαρτυρούσι δυσπιστίαν τινά προς τον Πατριάρ¬ 

χην “Αντιόχειας ώς προς τό προκείμενον ζήτημα. “Όντως δέ δ Πατριάρχης 

Κάλλιστος δέν έλαβεν άπάντησιν εις τ5 ανωτέρω, ώς μανθάνομεν έξ ετέρων 

γραμμάτων αυτού σχετικών προς τήν Μονήν των Όδηγών. 

Ή Μονή αύτη, ώς εϊδομεν, άνήκεν εις τό ΓΙατριαρχείον Αντιόχειας, τό 

όποιον εις προγενεστέρους χρόνους είχε τήν Μονήν Άκοιμήτων. Εις τήν 

Μονήν Όδηγών άπέστελλεν ό Αντιόχειας ηγούμενον, εν αυτή δέ διέμενεν 

οσάκις μετέβαινεν εις Κωνσταντινούπολην. Ό Κάλλιστος έγραφε προς τύν 

Αντιόχειας δτι ιερομόναχος τις Γεννάδιος, τή έγκρίσει αυτού, τού Αντιόχειας, 

εγγραφείς εις τούς μοναχούς τής Μονής και καταβαλών διακόσια υπερπυρα 

(χρυσά νομίσματα) παρέλαβε τά παραχωρηθέντα εις αυτόν δύο «αδελφάτα» 

καί δύο κελλία, άτινα ίδίαις δαπάναις καί άνεχαίνισεν. “Αλλά συκοφαντηθείς 

εξεδιώχθη τής Μονής καί έστερήθη των δύο «αδελφάτων» καί των κελλίων, 

τυχών δέ συμπάθειας έγένετο πάλιν δεκτός, άναλαβών δμως μόνον τά «άδελ- 

ι Πατρ. Μί^ηε, 152,1358-1360. Μ ΐΜοεΐοΙι θϊ Μαΐΐετ, ΑοΙε, I, 407-409. 410-411. 

2 Μίΐτίοβίςΐι εί Μϋΐΐεΐ', ΑοΙε, I, 408-409. 



188 ·}· Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 

ανωτέρω μνημονευθείση προς τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως επι¬ 

στολή, δι5 ής άνηγγέλθη ή εκλογή του Παχωμίου, ώς Πατριάρχου Αντιό¬ 

χειας, καί εν ή όνομαστι υπογράφονται μετά του Γερμανού Καθολικού 

Ρωμαγύρεως καί Έξάρχου Ίβηρίας οι Αρχιερείς τοϋ θρόνου, δεν υπάρχει 

υπογραφή Μητροπολίτου Δαμασκού, ουδέ εις τούς εφεξής χρόνους άναφέρε- 

ται Μητροπολίτης Δαμασκού, οί δ’ εν τή πόλει ταύτη έδρεΰοντες Πατριάρχαι 

φέρουσι τον άρχαΐον τίτλον («Πατριάρχης τής Μεγάλης θεουπόλεως Αντιό¬ 

χειας και πάσης Ανατολής*). Έκ τούτων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν άναν- 

τιρρήτως οτι επι Παχωμίου μετηνέχθη εξ Αντιόχειας εις Δαμασκόν ή έδρα 

τού Πατριαρχικού θρόνου Ι. 

"Αρχομένου τού 1388 διάδοχος τού Παχωμίου εξελέγη ό Νείλος (1388- 

11 Ίανουαρίου 1395) επι οκταετίαν άρχιερατεΰσας 2 καί άποθανών τή 11 

Ιανουάριου 1395. Τή 6 Φεβρουάριου 1395 Πατριάρχης εξελέγη ό Μιχαήλ 

β' (6 Φεβρουάριου 1395- 18 Απριλίου 1412) υιός τού Μιχαήλ Επισκόπου 

Βόστρων και ανεψιός τού χρηματίσαντος Πατριάρχου Μιχαήλ α'. Τή επαύ¬ 

ριον τής εκλογής καί έγκαταστάσεως αυτού ό Μιχαήλ β' άπέστειλε προς τον 

Οικουμενικόν Πατριάρχην "Αντώνιον δ' (1389-90, 1391 -97) τά ειρηνικά 

αυτού γράμματα 3. 

"Επ’ αυτού ή Συρία συνεταράχθη υπό τού τουρκοταρτάρου Ταμερλάνου 

(+1405) τού ιδρυσαντος κατά τον ιδ' αιώνα άπέραντον αυτοκρατορίαν, 

έκταθείσαν προς καιρόν από τού Αιγαίου καί τής Μεσογείου μέχρι τής Κίνας. 

Τφ 1400 επιτεθείς ό Ταμερλάνος κατά τής Συρίας κατέλαβε τήν Δαμα¬ 

σκόν καί τό Χαλέπιον, τά πάντα εις ερείπια μεταβάλλων καί πανταχού σπει¬ 

ρών τον όλεθρον καί τήν καταστροφήν. Ό Πατριάρχης "Αντιόχειας Μιχαήλ β' 

είδε διαρπαζόμενα τά ιερά άμφιά του καί τά κειμήλια τής Εκκλησίας, φεύγων 

ι Αθανασίου Γ' *Αντιοχείας, Ιστορία των Πατριάρχων ’Αντιόχειας, έν τφ 

Περιοδ. Βίδεποσ Οηΐιοάοχα Κοηταιια, Βιιοαι·ε§ίΐ 1981, ελληνιστί μετά ρουμανικής 

μεταφράσεως υπό V. Κ.3άυ καί 0. Κατδίβνδίτν, σ. 146, «Καί λοιπόν εστάθη είς τήν 

Δαμασκόν πρώτος Πατριάρχης Αντιόχειας ούτος ό Παχώμιος». 

2 Παρά Παύλφ Αρχιδιακόνου, Ένθ’ άν. σ. 656, κεϊται Νίκων Πρβλ. 

€. Κ 3Γ3Ι ο νδίτί), "Ενθ’ άν. III. 631 αλλά προφανώς πρόκειται περί σφάλματος. Τό 

Ονομα Νείλος είναι μεμαρτυρημένον καί άλλαχόθεν, Ρ. Ο ιι « ρ £ π 5 γ, "Ενθ’ άν. σ. 91, 

καί έκ κειμένου τοΰ κωδικός Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1371) φ. 329, δημοσιευθέν- 

τος υπό V. ΕαιιτεπΙ, ΝοΙεε άε οΐινοποΐο^ίε εΐ ά’ΙιίδίοίΓβ Βυζαπίϊπβδ, έν «Εεΐιοδ 

ά’ΟπεπΙ*, 40, 1937, σ. 172. 

3 Κατά τον Π αυλόν Αρχιδιάκονον, "Ενθ’άν. σ. 656 ό Μιχαήλ έγκατεστάθη 

Πατριάρχης τή 6 Φεβρουάριου έν ήμέρρ Κυριακή τοϋ Άσωτου τοΰ έτους 6903 άπό 

κτίσεως κόσμου (= 1395) 16 ημέρας μετά τόν θάνατον τοΰ Νίκωνος, 6 έτη πλήν ενός 

μηνός άπό τοΰ θανάτου τοΰ πατρός του μητροπολίτου Βόστρων καί 21 καί ήμίσεος 

έτη άπό τοΰ θανάτου τοΰ θείου του Πατριάρχου Μιχαήλ. Μΐΐτίοδΐοΐι οί Μϋΐΐοτ, 

Αοία, II, 288-289. 

Ή κατάστασις τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιόχειας κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' αί. 139 

δ" εκ Δαμασκού είς Κύπρον, συνέγραψε τφ 1404 χρονογραφίαν τινά περί 

των προκατόχων του *. 

Ό Πατριάρχης Μιχαήλ β' άπέθανε τή 8 "Απριλίου 1412, κατά "Ιούνιον 

δέ τού αυτού έτους εξελέγη ό Πατριάρχης Παχώμιος β' (1412-9 "Οκτω¬ 

βρίου 1413) τή 9 "Οκτωβρίου τού επομένου έτους άποθανών. Διάδοχοι 

αυτού υπήρξαν κατ’ ακριβείς πληροφορίας 2 "Ιωακείμ α' άποθανών έν 

έτει 1424/5 καί ό Μάρκος β' εκλεγείς έν έ'τει 1426/7. Τούτου γίνεται μνεία 

εν Διπτΰχοις των ετών 1427-1439 3. Αί ραγδαΐαι αΰται μεταβολαί εβλαπτον* 

ως ήτο επόμενον τήν "Εκκλησίαν "Αντιόχειας. 

Έν τφ μεταξύ χρόνφ ό μέν Ταμερλάνος έξέλιπεν, οί δέ Όσμανΐδαι 

Τούρκοι, ίδρύσαντες ισχυρόν κράτος εν Μικρά "Ασία, ήπείλ,ουν ήδη τήν 

Κωνσταντινούπολή. Οί Βασιλείς τού Βυζαντίου προ τού νέου τούτου κινδύ¬ 

νου έκ τών Τούρκων, πολεμούντων κατά τοΰ Χριστιανισμού έν όνόματι τού 

"Ισλαμισμού, έζήτησαν βοήθειαν έκ τής Δύσεως. Οί Πάπαι Ρώμης ύπέσχοντο 

νά κινήσωσι τούς χριστιανούς ηγεμόνας τής Δύσεως, άλλ’ υπό τόν όρον τής 

ένώσεως τών Εκκλησιών, υπό τήν ενωσιν δέ ένόουν τήν υποταγήν τής 

"Ορθοδόξου "Εκκλησίας υπό τήν Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν. Πολλαί διαπραγμα¬ 

τεύσεις καί συζητήσεις περί ένώσεως έν διαρκεία τού ιδ'καί ιε' αίώνος διεξή- 

χθησαν, τέλος δέ άπεφασίσθη νά συγκροτηθή Σύνοδος έν τή Δύσει. Κατά 

τήν συγκρότησιν τής Συνόδου ταύτης έν Φερράρα καί έν Φλωρεντία (1439) 

ό Πατριάρχης "Αντιόχειας Δωρόθεος α' (1435-8 Σεπτεμβρίου 1451) 

άντεπροσωπεύθη ύπο τού "Ισιδώρου Ρωσίας καί τοΰ άκαταμαχήτου προμά¬ 

χου τής δρθοδοξίας Μάρκου μητροπολίτου "Εφέσου 4. Ή έν τή Συνόδφ 

ύπογραφεΐσα υπό πάντων πλήν τού Μάρκου "Εφέσου ψευδής έ'νωσις άπε- 

κρούσθη υπό τής καθόλου "Ορθοδόξου Εκκλησίας. "Απέκρουσεν αυτήν καί 

ό Δωρόθεος "Αντιόχειας, ύστερον δέ συμμετέσχεν αυτοπροσώπως τής έν 

Ίεροσολύμοις τφ 1443 συγκροτηθείσης Συνόδου. Ή πρωτοβουλία τής συγ- 

κλήσεως αυτής ανήκει είς τόν Μητροπολίτην Καισαρείας "Αρσένιον, δ'στις 

1 Ταύτη ν διέσωσεν ό έκ Χαλεπίου Αρχιδιάκονος Παύλος, ό>ς ανωτέρω έσημειώθη. 

2 Παύλου Αρχιδιακόνου, "Ενθ’άν. σ. 656. Πρβλ. Ο. Κβταΐενδίίΐ^ "Ενθ’ άν. 

III, 631. 

3 Παρά Ρ. Β. Βτ ϊ §1ι ίιπ 3 η η, ί,ϊΐιιι-ο-ϊεδ εαδίετη 3πά τνεδίετη, νοί. I, Εβδίετη 

ΐύΐηΓ^ϊεδ, Οχϊοπΐ 1896, σ. 552. Κατά τόν "Αρχιδιάκονον Παΰλον, "Ενθ’ άν. ο. 657 σύγ¬ 

χρονοι τοΰ Μάρκου ήσαν οί Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ Β' (1416-1439) 

"Αλεξάνδρειάς Φιλόθεος (1435-1459) καί Ιεροσολύμων Θεόφιλος Β' (1417-1424). 

Ί Κατά πληροφορίας τοΰ Παύλου "Αρχιδιακόνου, "Ενθ’άν. σ. 657 ό Δοιρόθεος 

κατήγετο έκ Σαϊδανάγιας παρά τήν Δαμασκόν, έχρημάτισε δέ καί Επίσκοπος αυτής. 

Πρβλ. Κωνσταντίου τοΰ άπό Συναίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Περί 

τών έν Αντιόχεια πατριάρχησάντων, έν Κωνσταντίου Β' τοΰ άπό Σιναίου άοιδίμου 

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βιογραφία καί συγνραφαί αί ελασσόνες, υπό Θεο§. 

Άριστοκλέους, Έν Κωνσταντινουπόλει 1866, σ. 135, 
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μετά τά εν Φλωρεντία συμβάντα καί την έν Κωνσταντινουπόλει εκλογήν 

του λατινόφρονος Πατριάρχου Μητροφάνους β' (1440 - 43) επεσκέφθη 

τούς Πατριάρχας τής "Ανατολής τον Δωρόθεον Αντιόχειας, τον Ιωακείμ 

Ιεροσολύμων (1431) καί τον Φιλόθεον Αλεξάνδρειάς (1435-1459) και 

έπεισεν αυτούς, όπως συνέλθωσιν |ν Ίεροσολύμοις και καταδικάσωσι τήν 

έν Φλωρεντία Σύνοδον, τον Μητροφάνη κα'ι τούς ύπ’ αυτού χειροτονηθέντας. 

Τούτο έπραξαν κατ’ Απρίλιον τού 1443 συνελθόντες καί ύπογράψαντες 

Συνοδικήν πράξιν, δι’ής έκτος τής καταδίκης «τής συναθροισθείσης κουστω¬ 

δίας, ήτοι μιαράς Συνόδου έν Φλωρεντία τής Ιταλίας τής τά των λατίνων 

σύν τω Εύγενίφ πάπα δοξασάσης, δπερ ούκ εδει» καί των άποδεξαμένων 

αυτά, κατέστησαν τον Αρσένιον πληρεξούσιον εαυτών, «κήρυκα τής εύσεβείας 

καί ορθοδοξίας», έχοντα έντολήν Γνα κηρύξη πανταχού τήν ευσέβειαν μή 

διστάζων προ Βασιλέιος ή Πατριάρχου ή παντός ετέρου μή όρθώς φρονούν- 

τος. Ύπό τό πνεύμα δέ τούτο έγραψαν καί προς τον Βασιλέα» 1. 

Ταύτα μαρτυρούσιν δτι ή Εκκλησία Αντιόχειας ένέμενεν εις τήν ορθο¬ 

δοξίαν. Πιθανώς δέ ό Πατριάρχης Δωρόθεος άνενέωσε τάς προς τήν Εκκλη¬ 

σίαν τής Γεωργίας σχέσεις, εις Κωνσταντινούπολή δέ μεταβάς τφ 1450 

μετέσχε καί τή εκεί συγκροτηθείσης Συνόδου έν τή Αγία Σοφία κατά λατί¬ 

νων καί τού λατινόφρονος Πατριάρχου Γρηγορίου γ' (1443-1450) τού εις 

Ρώμην μεταβάντος καί έκεΐ τον βίαν τελευτήσαντος 2. 

Μετά τον θάνατον τού Δωροθέου έπελθόντα τή 8 Σεμπτεμβρίου 1451 

ύπό τού λαού τής Δαμασκού εκλεγείς καί ύπό τών Επισκόπων έγκριθείς 3 

τή 14 Σεπτεμβρίου 1452 ό τότε Επίσκοπος Σεϊτανάγιας Μάρκος, προσέ- 

λαβε τό δνομα Μιχαήλ γ' (1451 -4). Έπεκράτησε δέ έ'κτοτε νά μεταβάλωσιν 

όνομα οΐ Πατριάρχαι Αντιόχειας, ώς οί Πάπαι Ρώμης. Έπί τού Πατριάρ¬ 

χου τούτου Αντιόχειας έγένετο ή πολυθρήνητος άλωσις τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ύπό τών Τούρκων (1453). Τω 1456 θανόντα τον Μιχαήλ γ' διεδέχθη 

1 I,. Αΐΐαΐϊί, Όε Εσοίβδίπε οοοΐάεηΙ&Πδ Βίτμιβ οτΐβηί&ΐΐδ ρβΐ'ρείαα οοπδβπδϊοπε, 

Οοΐοπϊ&β Α^πρρϊπΒσ 1648, σ. 989-41. 943-44. Ίωάννου Σακελλίωνος, Κατάλογος 

χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 1892, σ. 25-8. Χρυσοστόμου 

Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. Αθηνών) "Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, σ. 439-42. 

2 Ώς γνωστόν ή Σύνοδος αΰεη συνεκροτήθη πράγματι, άλλα τά σφζόμενα Πρακτικά 

αυτής δέν είναι γνήσια- Τδε έγγραφον τοΰ Προ) του τοΰ Αγίου "Ορους Γαβριήλ πρός 

τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνα (1466-1489) έν Δουκάκη, Μ. Συναξα¬ 

ριστή, Άθήναι 1894, Αύγουστος, σ. 157. Πρβλ, τάς παρατηρήσεις τοΰ Ε. Ρβΐϊί έν ταΐς 

«Εσΐιοδ (ΓΟπεηΙ* IV, 1900-1, σ. 127, τοΰ Οΐι. Αυπετ, Μοίάανίβ βιι ίίοησϊΐε άσ 

Ρίοτβποβ, «Εσίαοδ ά’Οπβηί», VIII, 1905, σ. 130-136 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 

(Άρχιεπ. Αθηνών) Δοσίθεος Πατριάρχης "Ιεροσολύμων, Έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 46. 

3 Αθανασίου Αντιόχειας, Ένθ’ άν. σ. 147. Κατά τόν Παύλον Αρχιδιά¬ 

κονον, Ένθ’άν. σ.657-8 παρίστανται οί έξης Αρχιερείς: Ιωακείμ Βόστρων, Κύριλλος 

Βηρυτού, Μάρκος Χόσνης, Ιωάννης Εΰχαΐιων, Έφραίμ Επιφάνειας, Μιχαήλ Άμίδης, 

Ιωάννης Γιαμπρούδ, Μακάριος Καρώλ', Αρσένιος Άρκης καί άλλοι. 

Ή κατάστασις τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιόχειας κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' αί. 141 

ό αδελφός αυτού Μάρκος γ'(ΐ456-8) έφ’ οΰ απεσταλμένοι τού Πάπα Ρώμης 

προσεπάθησαν νά έλκύσωσι τήν Όρθόδοξον Εκκλησίας τής Αντιόχειας πρός 

τήν Εκκλησίαν Ρώμης1. Ό μετ’ αυτόν Πατριάρχης Αντιόχειας Ιωακείμ 

β' (1458) μετέβη εις Ιεροσόλυμα, ένθα συνήντησε τόν Αλεξάνδρειάς Μάρκον 

στ' τόν από Σιναίου (1459-1484) μεθ’ ού προύκάλεσε κίνησίν τινα κατά 

τής Ρώμης. Περί τό 1467 άπεστάλησαν εις Κρήτην δύο μοναχοί, ΐνα έργα- 

σθώσιν ύπέρ τής Όρθοδοξίας, αλλά τή ένεργεία τού λατινικού Κλήρου έκδιω- 

χθέντες ύπό τών Ενετών, μετέβη σαν εις Συρίαν, έκειθεν δέ έγραψαν πρός 

τούς ορθοδόξους κατά τής έν Φλωρεντίφ Συνόδου. Έκ τούτων καταφαίνεται 

δτι δέν έτελεσφόρουν αί προσηλυτιστικά! ένέργειαι τών λατίνων έν τή Όρθο- 

δόξψ Εκκλησία Αντιόχειας. Ταύτης προέστησαν εφεξής οί Πατριάρχαι 

Μιχαήλ δ' περί τό 1470/74—προ τού 1484 καί ό Δωρόθεος β' ίόπ 3.1 

δδ^οαπΐ (υιός σαπωνοποιοΰ) 2 προ τού 1484-μετά τό 1500. Έπί τού τελευ¬ 

ταίου τούτου Πατριάρχου Αντιόχειας άποσταλείς ύπό τοΰ Πατριάρχου Κων¬ 

σταντινουπόλεως Μαξίμου α'(1476-1482) έν τέλει τού 1480 ό Σμύρνης 

καί εΐτα Εφέσου Μητροπολίτης Δανιήλ επεσκέφθη τήν Αίγυπτον, Συρίαν 

καί Παλαιστίνην προσεκάλεσε τούς Πατριάρχας τής Ανατολής εις μεγάλην 

Σύνοδον εν Κωνσταντινουπόλει. Μή δυνάμενοι νά μεταβώσιν αυτοπροσώ¬ 

πως οί Πατριάρχαι ώρισαν αντιπροσώπους. Ό Αντιόχειας ώρισε τόν τότε 

Μητροπολίτην Νίκαιας, ούτινος άγνοοΰμεν τό δνομα. Συνήλθε δέη Σύνοδος 

κατά τά έτη 1482-4, επί διετίαν σχεδόν έργασθεΐσα καί καταδικάσασα τήν 

έν Φλωρεντία Σύνοδον, ώς «άσύμφωνα δογματίσασαν καί πολέμια ταις προ 

αυτής άγίαις Οίκουμενικαΐς Συνόδοις περί τε τοΰ ζητήματος τοΰ Άγιου 

Πνεύματος καί λοιπών» 3. 

Ούτως ή Όρθόδοξος Εκκλησία Αντιόχειας διήνυσε τόν πολυτάραχον 

ιστορικόν αύτής βίον κατά τούς μέσους χρόνους. Έξ αυτών έξήρχετο έστερη- 

ι Ηίρροίγίε ΝοΐτεΙ, Εεΐΐτεδ ΐηέάϊΐεδ άσ ΜϊοΗεΙ Αροβίοΐΐοδ, Ρβγϊβ 1899. σ. 102. 

Α. Π- Κέραμέ ως. Μάρκος Ξυλοκαράβης, Πετρούπολις (έκ τών «Βυζαντινών Χρονι¬ 

κών») 1903, σ. 3. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. Αθηνών, Ιστορία τής 

Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς, σ. 582. 

2 0. ΚβγβΙσνείεψ, "Ενθ’ άν. III, 633-634. Ό ΙΙαϋλος Αρχιδιάκονος, Ένθ’άν. 

σ. 658, ό Αθανάσιος Αντιόχειας, Ένθ’ άν. σ. 147 καί άλλοι ουντάκται καταλόγων 

από τοΰ Μιχαήλ Γ' μεταπηδώσιν εις τόν Δωρόθεον ΐμπν Σαμπούνη, άγνοοϋντες τούς 

πρό τούτου Πατριάρχας. 

3 Άρχιμ. Ανδρονίκου Δη μη τρακοπο ύλου, Ναθαναήλ Χύχα, Έγχειρίδιον 

περί τοΰ πρωτείου τοΰ Πάπα, Λειψία 1869, σ. θ'-ιδ'. Ε. Στα ματ ιάδου, Εκκλησια¬ 

στικά σύλλεκτα, Σάμος 1891, σ. 26-29. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. 

Αθηνών), Πρώται σχέσεις ορθοδόξων καί λατίνων μετά τήνάλωσιν τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, (έκ τής «Νέας Σιών») Έν Ίεροσολύμοις 1908, σ. 25-29 Ό Ρ- Ουερσπδίτγ, 

Ένθ’ άν. σ. 94 παρατίθησιν ανέκδοτον σημείωμα τοΰ γνωστού Γάζης Παϊσίου Λιγα- 

ρίδου, καθ’ ό ό Αντιόχειας Δωρόθεος παρέστη αύτοπροσιόπως εις τήν έν Κωσταντινου- 

πόλει Σύνοδον. Άλλ* ή εϊδησις αυτή δέν φαίνεται ακριβής. 
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μένη της αρχαίας αυτής δόξης, αλλά διέσωζε τήν ορθοδοξίαν. Αί φρικταί 

περιστάσεις, ύφ’ άς διετέλεσεν, ήπείλησαν, καί αυτόν ετι τον Χριστιανισμόν 

εν Συρίφ, ήτις κατά τούς μέσους αιώνας άπέβη, ώς εϊδομεν, θέατρον ανεκ¬ 

διηγητών καί δραματικωτάτων γεγονότων, μεγάλων ανατροπών καί κατα¬ 

στροφών εκ τών ατελεύτητων επιδρομών τών βαρβάρων καί ετεροθρήσκων 

λαών, έλαυνομένων πολλάκις υπό θρησκευτικού φανατισμού. Αλλ’ ή θεία 

πρόνοια δεν έπέτρεψε τήν έξαφάνισιν τού Χριστιανισμού καί τής "Ορθοδο¬ 

ξίας εν Συρία, εν ή διά τής Εκκλησίας "Αντιόχειας εΐχον διαλάμψει τοσούτοι 

μεγάλοι κήρυκες τού Χριστιανισμού καί τής "Ορθοδοξίας, Πατέρες καί Διδά¬ 

σκαλοι, μάρτυρες καί δσιοι άνδρες. 

Μετά τάς έκ τών ερίδων τών Χρισταλογικών αιρέσεων ταραχάς τού ε' 

καί ς' αίώνος καί τήν μόρφωσιν τών Μονοφυσιτικών καί Νεστοριανικών 

Εκκλησιών καί μετά τάς φοβεράς καταστροφάς έκ τών Περσικών επιδρο¬ 

μών, μόλις άναλαβούσα ή Εκκλησία Αντιόχειας ύπέστη τήν έκ τής άραβο- 

κρατίας δοκιμασίαν επί τρεις καί πλέον αιώνας. "Απελευθερωθεΐσα διά τών 

κατά τών Αράβων αγώνων τών Βασιλέων τού Βυζαντίου έ'μεινεν έλευθέρα 

μέχρι τέλους που τού ια' αίώνος, αλλά νέαν ύπέστη ύποδοΰλωσιν διά τής 

έν Συρία προσωρινής έπικρατήσεως τών Σελτζουκιδών τούρκων. Έπικυλού- 

θησεν ή Φραγκοκρατία έν Συρία, ήτις ωφέλησε μέν γενικώς τον Χριστιανι¬ 

σμόν, άτε άνακόψασα τήν πρόοδον τού "Ισλαμισμού, άλλ* έβλαψε μάλλον 

τήν "Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ήν ή νέα μουσουλμανική κατάκτησις από τού 

τέλους τού ιγ' αίώνος εύρε μέν τελείως έξησΟενημένην, αλλά διακρατούσαν 

τήν "Ορθοδοξίαν, ώς διά τών ανωτέρω έκτεθέντων έδείχθη. Είς τούτο μεγά- 

λως συνετέλεσεν ή μέριμνα τών Βασιλέων τού Βυζαντίου καί τής "Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως, πολλαχώς ώς εϊδομεν έκδηλωθείσα, καί ή αδιάλειπτος 

επικοινωνία τής Εκκλησίας Αντιόχειας προς τάς λοιπάς "Ορθοδόξους 

Εκκλησίας. 

ή Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ 

ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

Ό αοίδιμος Βασίλειος Μυστακίδης, δ στις είς τον κύκλον τών μελετών 

αυτού είχε περιλάβει καί τήν έρευναν τής ιστορίας τών μετά τήν άλωσιν 

Ελληνικών σχολείων, έσκόπευε, φαίνεται, νά γράψη γενικωτέραν μελέτην 

περί τής παρ" ήμΐν μετά τήν άλωσιν έκπαιδεύσεως, επί τή βάσει τών κωδίκων 

τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προς τούτο, τή προθύμφ επεμβάσει τού 

Αρχειοφύλακος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έπρομηθεύθη κατά Ιούνιον 

τού 1923 έπίσημον πίνακα περιλαμβάνοντα περιλήψεις τών είς διάφορα 

Ελληνικά σχολεία άναφερομένων σιγιλλίων καί άλλων πατριαρχικών εγγρά¬ 

φων μετά δηλώσεως τού κωδικός, έν ω ή σχετική μνεία 1. 

Τον πίνακα τούτον, λίαν χρήσιμον είς τούς ασχολούμενους μέ τήν παρ’ 

ήμΐν έκπαίδευσιν επί Τουρκοκρατίας, άτε ύποδεικνύοντα έγγραφα ανέκδοτα 

συμπληρούντα τά περί τού αυτού θέματος υπό τε άλλων καί ιδία υπό τού 

Μ. Παρανίκα καί μάλιστα τού Τρ. Εύαγγελίδου γραφέντα, δημοσιεύομεν 

ευχαρίστως έκ τών καταλοίπων τού αειμνήστου επιτίμου εταίρου ημών. 

ΣΧΟΛΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Α’ Μεγάλη τοϋ Γένονς Σχολή. 

1. Συνοδικόν αύξάνον τον έτήσιον μισθόν τού Γραμματικού διδασκάλου 

τής Πατριαρχικής Σχολής Τεροδιακόνου Άνανίυυ από 250 είς 400 γροσ. Ν. 

1752 Μαρτ. "Ινδ. ιε', Κώδ. Ε' 84. 

2. Σιγίλλιον όρίζον τά τής διοικήσεοχ καί συντηρήσεως τής τού Γένους 

Σχολής. 1759. "Ιανουάρ. "Ινδ. ζ', Κώδ. Ε' 145. 

3. Κατάστιχο ν ετήσιας εισφοράς τών "Αρχιερέων τού Οικουμενικού Θρό¬ 

νου υπέρ τού Πατριαρχικού Σχολείου. 1759 "Ιανουάρ. Ινδ. ζ', Κώδ. Ε' 146-147. 

4. Σιγίλλιον άποσπών από τής Κοινής τού Γένους Σχολής τήν έν 

Πριγκήπψ μονήν τού Χριστού καί άνατιθέν καί αύθις τήν διοίκησιν 

αυτής τώ άρχοντι Ποστελνίκω Χριστοδούλω Βλαχούτζη. 1799 Μαΐου Τνδ. β', 

Κώδ. Η' 325-26. 

1 Οί κώδικες δηλοΰνιαι διά κεφαλαίων γραμμάτιον τοΰ αλφαβήτου καί έξικνοΰνται 

από τοΰ Α μέχρι τοΰ ΙΕ'. 
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δ. Ζώη Κωνσταντίνου Καπλάνη, εις Μόσχαν, δηλώσαντι οτι δωρεϊται 

100.000 ρούβλια προς ΐδρυσιν Σχολής έν Ίιοαννίνοις και έτερα τή εν Κουροϋ- 

τζεσμε παγκοίνω τοϋ Γένους Σχολή, άπόκρισις ευχετική. Κώδ. ΙΑ' 17. 

6. Συνοδικόν όρίζον, ινα οι επαρχίας λαμβα'νονιες "Αρχιερείς διδώσι 

τή Σχολή του Γένους και τοΐς Νοσοκομείοις (έξ ήμισείας). οί μέν τής α'τάξεως 

1500, οί δέ τής β' 1000, οί τής γ' δΟΟ γρ. λόγω βοήθειας. 1809 Ιουλίου 18. 

Κώδ. ΙΑ' 188. 

7. Τφ Κυρίνθου... ινα πέμψη τή έν Κουροϋ-τζεσμέ Κοινή του Γένους 

Σχολή τήν έκ δΟΟ σωμάτων βιβλιοθήκην τοϋ έκ των κολυβάδων μονάχου 

Κωνσταντίου. Δεκ. 10. 1815, Κώδ. ΙΒ' 263-64. 

8. Παραίτησις Μεσημβρίας Σαμουήλ (γενομενου και πάλιν διδασκάλου 

τής τοϋ Γένους Σχολής). 1836 Μαρτίου 26, Κώδ. ΙΔ' 270. 

9. Σιγίλλιον περί τής έκ Φαναριού εις Κουροϋ - τζεσμέν μεταθέσεως τής 

τοϋ Γένους Σχολής εις τον οίκον τοΰ αύθέντου Μαυροκορδάτου 1804. 

Ίανουάρ. Ίνδ. ζ', Κώδ. Ι' 119-28. 

10. Μπουγιουρουλτί ίδί, αγγέλλεται τω Πατριάρχη Καλλίνικα) δτι ή επι¬ 

στασία καί ή διοίκησις τών έν Γαλατά καί Σταυροδρόμια) Νοσοκομείων καί 

τής έν Κουροϋ-τζεσμέ Σχολής άνετέθη υψηλή βουλήσει τω Πεϊζαδέ Δημητρίω 

Μουροϋζη. 21 Μουχαρέμ 1220. Κώδ. Γ 180-181. 

Β' Σχολή Βεσικτασίου. 

11. Όμολογία Χατζή - Στρατή έκ Βεσικτασίου οτι εΐκονικώς γέγραπται 

επ’ ονόματί του τά δυο τής Κοινότητος Σχολεία, δντα κτήματα τής Εκκλη¬ 

σίας Αιπλοκιονίου. 1823 Πουν. 17, Κώδ. ΙΓ' 242. 

Γ' Ελληνική Σχολή Βλάγκας. 

12. Σχολής Ελληνικής Βλάγκας Σιγίλλιον, Κώδ. ΙΓ' 172-173. 

Δ' Σχολή Εδιρνϊ - Καποϋ. 

13. Σιγίλλιον Ίερεμίου τοϋ Δ' κυροϋν προγενέστερον Γρηγορίου τοϋ Ε', 

(1798), Κώδ. ΙΑ' 183-184. 

14. Σιγίλλιον έξασφαλίζον τή Έλλ. Σχολή Έδιρνέ-Καποϋ τήν κυριότητα 

ενός έκ τών τριών ιερατικών μεριδίων τής αυτόθι Εκκλησίας 1813 Δ.ϋγ. 

Ίνδ. α', Κώδ. ΙΒ' 181-182. 

Ε' Σχολεία Κοντοοκαλίου. 

15. Σχολείων Κοινότητος Κοντοοκαλίου σιγίλλιον. Κώδ. I' 55-δ9. 

16. Σιγίλλιον έξασφαλίζον τή Έλλ. Σχολή τής Έλπίδος Κοντοοκαλίου 

τήν κυριότητα ήμίσεος έτι ιερατικού μεριδίου (προς τοΐς 3 ι/ί α κέκτηται 
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δυνάμει σιγιλλίων) έκ τών πέντε τής Έλπίδος. 1823, Ίουλ. Ίνδ. ια', Κώδ. 

ΙΓ' 246. 

ζ" ΣχολαΙ Μουχλίον. 

17. Σχολών Μουχλίου σιγίλλιον. Κώδ. Η' 259-61. 

Ζ ΣχολαΙ Σταυροδρομιού. 

18. Σιγίλλιον περί τών έν Σταυροδρομίω Σχολών τοϋ Ελληνικού καί 

Κοινού δτι ή επιστασία και ή διοίκησις αυτών άνελήφθη υπό τοϋ έν Γαλατμ 

ρουφετίου τών Φερμελετζίδων. 1805 Όκτωβρ. Ίνδ. θ', Κώδ. Ι' 197-198. 

19. Σιγίλλιον κυροϋν τάς συμφωνίας μεταξύ τοϋ ρουφετίου τών φερμε¬ 

λετζίδων καί τών κατοικούν Σταυροδρομιού ώς προς τήν διοίκησιν τών 

αυτόθι σχολείων. 1808 Όκτωβρ. Κώδ. Ι' 281-84. 

Η' Σχολή Ταταούλων. 

20. Σιγίλλιον έξασφαλίζον τω Παγκαρίω τής Εκκλησίας Ταταουλων 

τήν κυριότητα τοϋ ενός τών τεσσάρων ιερατικών μεριδίων, τού αφιερωμένου 

τή αυτόθι Σχολή, άκυρουμένου τοϋ Σιγιλλίου τοϋ 1816. 1818 Ιανουάριος 

Ίνδ. ς', Κώδ. ΙΓ' 74-75. 

21. Σιγίλλιον έπικυροϋν τή Ελληνική Σχολή Ταταοΰλων τήν κυριότητα 

επί τοΰ ενός τών τεσσάρων ιερατικών μεριδίων τής αυτόθι Εκκλησίας. 1816 

"Απρίλιος Ίνδ. δ'. Κώδ. ΙΒ' 282- 83. 

Θ' Σχολή Ύψωμα&είων. 

22. Ελληνικής Σχολής Ύψωμαθείων Σιγίλλιον. Κώδ. Η' 297-299. 

Ι' Σχολή Χάσκιοϊ. 

23. Σιγίλλιον Ελληνικής Σχολής Χάσκιοϊ. Κώδ. ΙΕ' 204-5. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Α' Σχολή ’Αβααίον (Δέρκων). 

24. Σιγίλλιον έξασφαλίζον τήν άρτι υπό τού Δέρκων Γρηγορίου συστα- 

θεΐσαν Έλλ. Σχολήν έν Άβασίω τής Επαρχίας του. 1819. Κώδ. ΙΓ' 

18913 -90. 

Β' Σχολαι ΑΌ·ηνων. 

25. Σιγίλλιον περί τής έν ΊΔθήναις Ελληνικής Σχολής τοϋ Πετράκη. 

1807 Δεκέμβρ. Κώδ. Ι' 271 - 72. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος ΙΓ'. 10 
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Τ' Σχολαί Αίνον. 

26. Σιγίλλιον προσηλοΰν τή έν Αΐνφ ελληνική Σχολή τα αυτόθι σταυρο¬ 

πήγια, την τε μονήν του άγ. Παντελεήμονος μετά του μετοχιού της και του 

ναοΰ του Προδρόμου. 1796 Μαρτίου Ίνδ. ιδ', Κώδ. Η' 25δ-5β. 

Έδημοσιεΰθη ύπ* έμού εν τφ Νεολόγφ 1881 άρ. 3772, καί έν Δελτίφ I. 

καί Ε. Εταιρείας Β' 85-87. 

27. Τοΐς προκρίτοις Αίνου Συνοδική κυροΰσα τήν εις τήν Σχολήν, τό 

Όρφανοτροφεΐον καί τό Νοσοκομείον τής Αίνου άφιέρωσιν του μαγαζείου 

του μονάχου Λασκαράκη, Χατζή - Μανωλάκη άκυρούσα δέ τήν άφιέρωσιν 

του αΰτοΰ μαγαζείου εις τήν μονήν τής Σκαλωτής υπό του ίδιου μονάχου 

Λασκαράκη, μονάσοντος εν αυτή υπό τό όνομα του Λεοντίου. 1823. Δεκ. 29. 

Κώδ. ΙΕ' 94-5-6. 

Δ ' Σχολή Άμασείας. 

28. Τφ Άμασείας Νεοφυτω καί προκρίτοις Σινώπης συστατική του 
διδασκάλου τής αυτόθι Σχολής. Κώδ. ΙΓ' 197. 

29. Τφ Άμασείας Νεοφυτω ότι ώς προς τάς Σχολάς καί τάς εκκλησίας 

του, ών οι επίτροποι ουκ εΐσακοΰουσιν αύτώ, είναι έ'ργον του καλού Άρχιε- 

ρέως νά έξοικονομή τά πράγματα καί νά επιβάλλεται. Δεκ. 1, Κώδ. ΙΕ'-82. 

Ε' Σχολαί "Ανδρου. 

30. Σιγίλλιον περί τών εν Άνδρφ Σχολών ΐδρυθεισών υπό του Άνδρίου 

διδασκάλου καί ίεροκήρυκος Σαμουήλ, συνδρομή του ήγεμόνος Μολδοβλα- 

χίας Καλλιμάχη, αΐτινες κηρύττονται Σταυροπήγια συναπτομένου καί τού 

Σταυροπηγίου, μονυδρίου τών Τρομαρχίων αυτόθι. 1818 Μαΐω Ίνδ. ς', Κώδ. 

ΙΓ'91-94. 

31. Σιγίλλιον συνάπτον τή έν Άνδρφ Έλλ. Σχολή τό έν Πάρφ Σταυ- 

ροπήγιον μονΰδριον Άγ. Αντωνίου Κεφάλου αιτήσει τών κτητόρίον Μαυ- 

ρογενών. 1819 Ίουνίφ Ίνδ. ζ', Κώδ. ΙΓ' 151 -53. 

Τ Σχολή Γανοχώρων. 

32. Σιγίλλιον κυρούν τήν σΰστασιν Έλλ. Σχολής τών Γανοχώρων επαρ¬ 

χίας Ίωαννίνων καί καθορίζον τούς πόρους καί τήν διοίκησιν αυτής. Κώδ. 

Η'286-87. 

Ζ' Σχολή Διδνμοτείχον, 

33. Τή Επαρχία Διδυμοτείχου έπικΰρωσις τής νεοσυστάτου Κοινής 

Σχολής των καί ινα οί πόροι αυτής καί τής Εκκλησίας τεθώσιν έν άσωαλεΐ. 

Κώδ. Γ 14. 30-31. 
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34. Τοις προκρίτοις Διδυμοτείχου, ινα ύποδεχθώσι φιλοφρόνως τον νέον 

μητροπολίτην των, ερχόμενον προς αυτούς καί νά προάγωσι τό σχολεΐον 

των μισθοδοτούντες τον διδάσκαλον διά 1000 γρ., καταβαλλόμενων έξ ημι- 

σείας υπό τών Εκκλησιών Κάστρου καί Μαχαλέ. 1824. Μαιου 8. Κώδ. 

ΙΕ' 157. 

Η' Σχολή Επιβατών (Σηλνβρίας). 

35. Σχολείου Έλλην. Επιβατών Σηλυβρίας σιγίλλιον. 1796. 6 Απρι¬ 

λίου Ίνδ. ιδ', Κώδ. Η' 262 - 63. 
36. Σιγίλλιον περί διοικήσεως καί συντηρήσεως τήςέν Έπιβάταις (Σηλυ¬ 

βρίας) Έλλ. Σχολής. Κώδ. I. 270. 

Θ' Σχολή Θερμίων (Κύ&νου). 

37. Τώ Τζιας καί Θερμίων καί προκρίτοις Θερμίων ί'να μεταποιήσω- 

σιν είς Σχολήν τό αυτόθι μετόχιον τής μονής προφήτου Ήλιου, ου αΐ προ- 

σόδοι συν ταις τού ετέρου μονυδρίου, ο έχρησίμευε τέως είς Σχολήν, δαπα- 

νάσθωσαν είς διατροφήν τού διδασκάλου. 1817. Άπριλ. 6. Κώδ. ΙΓ 27-28. 

Γ Σχολαί Θεσσαλονίκης. 

38. Τφ Θεσσαλονίκης Μακαρίφ ότι άκυροΰνται τά εκκλησιαστικά γράμ¬ 

ματα περί τΐ\ζ αύτόθι σχολειακής Εκκλησίας του Άγ. Αντωνίου, ήν κατέχει 

ό Κασσανδρίας Δανιήλ. Κώδ. ΙΕ' 253. 

ΙΑ' Σχολή Τϋ'άκης. 

39. Σιγίλλιον όρίζον τά τής διοικήσεως καί συντηρήσεως τής έν Ιθάκη 

Έλλ. Σχολής, ής κτήτωρ ό αοίδιμος διδάσκαλος Κουσασίου Σαμουήλ, Διευ¬ 

θυντής δέ ό τοΰ ίου ανεψιός Αντώνιος. 1811. Μαίφ Ίνδ. ιδ', Κώδ. ΙΒ 

134 - 36. 

ΙΒ’ Σχολαί Ίωαννίνων. 

40. Σιγίλλιον έπιβραβεύον τήν σταυροπηγιακήν αξίαν τή έν Ίωαννίνοις 

τέως ένοριακή μονή τού προφ. Ήλιου τής Ζίτζης καί τώ έν Βουκουρεστίφ 

μετοχίω τού μοναστηριού τού Άγ. Ίωάννου, καί προσηλοΰν άμφότερα τή 

εν Ίωαννίνοις Σχολή τού Γκοΰμα. 1787. Ιανουάριος Ίνδ. ε', Κώδ. Η' 

55-56. 
41. Σιγίλλιον κυροΰν τήν ενωσιν τής έν Ίο^αννίνοις μονής τού Προ¬ 

φήτου Ήλιού Ζίτζης καί τού έν Βουκουρεστίφ μετοχιού τού Άγ. Ίωάννου 

προς τήν έν Ίωαννίνοις Σχολήν τοΰ Μανουήλ Γκοΰμα. 1805 Σεπτεμβρίου 

Ίνδ. θ', Κώδ. Ι' 195-96. 
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42. Σιγίλλιον ορίζον τά της διοικήσεως τής έν Ίωαννίνοις Σχολής του 

Ζώη Κωνσταντίνου Καπλάνη και κυρουν τά τής δωρεάς αύτοΰ εξ 100.000 

ρουβλίων κατατεθειμένων έν τω Όρφανοτροφείφ τής Μόσχας, 1805. Όκτω- 

βρίου Ίνδ. θ', Κώδ. Ι' 199-200. 

43. Σιγίλλιον όνομάζον ένοριακά του Ίωαννίνων την τέως σταυροπη¬ 

γιακήν μονήν τοϋ προφήτου Ήλιου Ζίτζης καί τό έν Βουκουρεστίω μετόχιόν 

της του Άγ. Ίωάννου Θεολόγου, τά ηνωμένα τή έν Ιωαννίνοις Ελληνική 

Σχολή του Γκοΰμα. Κώδ. Ι' 246-47. 

44. Ιωαννίνων Ίεροθέφ δα έξεδόθη σιγίλλιον προσηλοΰν τήν μονήν 

του προφήτου Ήλιου Ζίτζης καί τό έν Βουκουρεστίψ μετόχιόν της του Άγ. 

Ίωάννου τή Έλλ. Σχολή Γκοΰμα. Σεπτεμβρίου 1. Κώδ. ΙΑ' 12. 

45. Ζώη Κωνσταντίνου Καπλάνη εις Μόσχαν, δηλώσαντι δτι δωρεΐται 

100,000 ροΰβλ. προς ΐδρυσιν Σχολής εν Ίωαννίνοις καί έτερα τή έν Κου- 

ρουτζεσμέ παγκοίνφ του Γένους Σχολή άπόκρισις ευχετική. Κώδ. ΙΑ' 17. 

46. Σταΰρω Ίωάννου Μιχαήλ Μέσογλου, Δημητρίω Δρΰσσω καί προ- 

κρίτοις Ίωαννίνιον, ϊνα βελτιώσωσι τήν αυτόθι πατριαρχικήν Σχολήν του 

Καπλάνη. 1817 Μαρτ. 10. Κώδ. ΙΓ' 18-19. 

47. Περί τής τύχης τής περιουσίας τής παραχωρηθείσης υπέρ τής έν 

Σκαμπελίω Σχολής υπό του μακαρ. Δημητρ. Κώνστα Σαϊτζή. ΙΕ' 257. 

ΙΓ' Σχολή Κιουτάχιας. 

48. Τοΐς πρόκριτόις Κιουτάχιας (Κοτυαίου) τής επαρχίας Άγκυρας ϊνα 

έπιστρέψωσι τή Σχολή των τά 1000 γρόσια, ά μετεχειρίσθησαν εκ τής περιου¬ 

σίας της είς άλλους σκοπούς. Σεπτεμβρίου 2. Κώδ. ΙΕ' 6. 

ΙΔ ’ Σχολή Κνζίκον. 

49. Χρίστιανοΐς Κυζίκου προτροπή εις συμπλήρωσιν τής υπό του Κυζί- 

κου (Μακαρίου) άρξαμένης Έλλ. Σχολής. Αΰγ. 9, Κώδ. ΙΑ' 9042. 

ΙΕ' Σχολή Μετσόβου. 

50. Σιγίλλιον συναπτόν τήν πατριαρχικήν εξαρχίαν Μετσόβου μετά τών 

δυο μονών της τή αυτόθι έλλ. Σχολή. Φεβρ. Ίνδ. ς', Κώδ. ΙΓ' 82-83. 

Ιζ" Σχολή ΜηΦύμνης. 

51. Σιγίλλιον κατοχυροϋν τήν υπό του Μηθΰμνης Παναρέτου συστα- 

θεϊσαν αυτόθι Ελλ. Σχολήν και οριζον τα της συντηρησεως και διοικήσεως 
,.Α-* _ 1 ΟΙ Ο ’Τ . ' ΤΤ' ^ ΤΓ) / 1 Η» Π Π 
αυιιι^. ιοιο ισυνιος, ινωο. ιι> 1κ)- <ο. 

ΙΖ' Σχολή Μιχαλίταη (Νίκαιας). 

52. Σιγίλλιον έξασφαλίζον τήν έν Μιχαλίτση Νίκαιας ΐδρυσιν Κοινής και 

Έλλην. Σχολής υπό τών Χατζή-Κυριάκου Ρήτορος καί Χατζή-Άβραάμ Νομο- 

φύλακος καί τών Προκρίτων τής κώμης δι’ εντόκου καχαθέσεως 16.000 γρ. 

είς διηνεκή συντήρησιν αυτών. 1817 Ίανουαρ. Ίνδ. ε', Κώδ. ΙΒ' 314-16. 

ΙΗ' Σχολή Μονντανίων (Προνσης). 

53. Τω Προΰσης Ίωαννικίφ καί προκρίτοις Μουτανίων, ϊνα προαγάγωσι 

τήν Έλλ. Σχολήν των. 1814 Ίανουαρ. 22. Κώδ. ΙΒ' 185. 

ΙΘ' Σχολή Μυτιλήνης. 

54. Τω Μιτυλήνης Καλλινίκφ καί τοΐς προκρίτοις· ό μακαρίτης Χατζή 

Γεώργιος Μοΰδρας δημοσία, άλλα προφορικώς έκληροδότησεν υπέρ συστα- 

σεως σχολείου αυτόθι 50 χιλ. γροσίων, ά είπε δτι θά κατέβαλλε τφ κοινφ 

υμών τή 1 Αΰγοΰστου, δπερ οΰκ έποίησεν εΐ καί έζησε 40 έ'τι ημέρας, ουδ 

έγραψε διαθήκην. Οί κληρονόμοι του δυστροπουσι πληρώσαι ύμΐν τό ποοον 

καί έοωτώμεθα τό δέον γενέσθαι. Ή έλλειψις διαθήκης είναι σπουδαία· 

σημαίνει δτι οΰκ είχε ελευθέραν άπόφασιν κληροδοτήσαι τάς 50 χιλ. ή δημοσία 

όμως διακήρυξις τής δωρεάς έχει έτέρωθεν σημασίαν τινώ δέον λοιπόν ^ινα 

συνεννοηθήτε μετά τών κληρονόμων καί λάβητε. ήπράκτησεν αυτή. 

Κώδ. ΙΕ' 222. 

Κ' Σχολαϊ Νάξου. 

55. Σιγίλλιον κυροΰν σΰστασιν διοίκησιν καί συντήρησιν τής έν Νάξφ 

Έλλ. Σχολής, ίδρυθεΐσαν υπό Καλλινίκου Βαρβατάκη, ιερομόναχου έν τή 

Κτητορική αΰτοΰ Σταυροπηγιακή μονή Άγ. Ελευθερίου εν χωριω ,Σζαγκρι 

καί ύπαχθεΐσαν τή έν Σμύρνη συντεχνία τών Βουτζάδων. 1817 Μάρτ. Ινδ. 

ε', Κώδ. ΙΓ 20 - 2ο. , > 

56. Συνοδικόν κυροΰν τήν υπό Νικολάου Μαυρομμάτη γενομενην εν 

Νάξω μετατροπήν τής Μονής τοΰ Άγ. Γεωργίου (πλήν του ναοΰ) είς Ελλη¬ 

νικήν Σχολήν. 1799 Άπριλ. Ινδ. β , Κώδ. Η 321-22. 

ΚΑ' Σχολαϊ Πελοποννήοαν. 

Α' Σχολή Βιτννης. 

57. Χρυσόβοΰλλου ίσον τοΰ ήγεμόνος Μολδαβίας Ίωάν. Αλεξ.^ Νικολ. 

Σοΰτζου περί τής έν Βαΰνη Πελοπόννησου Έλλ, Σχολής 1802 Σεπτέμβριος, 

Κώδ, Γ 164. 
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58. Κατάσπχον δαπανών οικοδομής τής εν Βιτΰνη Έλλ. Σχολής και 

αφιερώματα. 1804 Σεπτεμβρίου 28, Κώδ. I" 165. 

59. Τώ Δη μητζάνης και τώ Άμυκλών περί τής θεο^ρήσεοος του λογα¬ 

ριασμού τής εν Βιτΰνη Σχολής, ή δέον κηρυχθϋναι Σταυροπήγιον. Κώδ. Γ 
133-20. 

Β' Σχολή Δημητσάνης. 

60. Σιγίλλιον συναπτόν τή Ελληνική Σχολή Δημητζάνης την αυτόθι 

σταυροπήγιον μονήν του Φιλοσόφου. 1816. Ιουλίου Ίνδ. δ', Κώδ. ΙΒ' 
286-88. 

Γ' Σχολαι Μάνης. 

61. Περί συστάσειος Σχολείων εις τάς Μονάς Μάνης. Κώδ. Ι' 132:19. 

Δ' Σχολή Μονεμβαοίας. 

62. Γράμμα κυροΐν την υπό του εν Σμύρνη Χατζή - Νικολάου Χρυ- 

σογιάννη άφιέρωσιν εις τα Σχολεία Μονεμβασίάς 1500 γροσίων, όφειλομέ- 

νων αΰτώ δι’ αυστηρών ομολογιών υπό του Μονεμβασίας Ανθίμου. 1803, 

Κώδ. Γ 37-38. 

63. Ιωάννη Μικέλλη και επίτροποις τής Σχολής Μονεμβασίας, περί ών 

άφιερώθησαν τή αυτή Σχολή 2500 γρ. ϊνα γένηται αυστηρά ομολογία τοΰ 

Μονεμβασίας. Κώδ. Ι' 107 -67. 

Ε' Σχολαι Νεμνίτσης. 

64. Συνοδικόν κατοχυροΰν την υπό του Ίερομονάχου Κοσμά ΐδρυθεΐ- 

σαν εν Νεμνίτζα τής Δημητζάνης Έλλ. Σχολήν καί εξασφαλίζον τήν συντή- 

ρησιν αυτής, 1797 - Σεπτεμβρίου Ίνδ. α', Κώδ. Η' 302. 

'Τ' Σχολά( Στεμνίτοης. 

65. Σιγίλλιον μετατρέπον τήν εν τή αρχιεπισκοπή Δημητζάνης, πολιτεία 

Στεμνίτζης, μονήν-τής Χρυσυπηγής εις Σχολεΐον Έλλην. μαθημάτων, 1790. 

Ίουλ. Ίνδ. η', Κώδ. Η' 114-16. 

66. Σιγίλλιον προσηλουν τή εν Στεμνίτζη τής Δημητζάνης Έλλ. Σχολή 

τό ήρειπωμένον Σταυροπήγιον μονΰδριον του 'Αγ. Δημητρίου ώς Εκκλη¬ 

σίαν μεθ’ ετέρων δυο, τής τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί τής Θεοτόκου. 1793. Ίαν. 

Ίνδ. ια', Κώδ. Η' 173-174. 

67. Σιγίλλιον περί τής εν Στεμνίτζη τής Δημητζάνης Ελληνικής Σχολής. 

1808. Φεβρ. 27 Ίνδ. ια', Κώδ. Γ 275-76. 

68. Κατάσπχον χρημάτων, βιβλίων, σκευών αμφίων καί κτημάτων 

τής Ελληνικής Σχολής Στεμνίτζης κατά τήν Επιτροπείαν τοΰ Ιερομονάχου 

Σχολεία μετά τήν άλωσιν κατά κώδικας τοΰ Οίκου μ. Πατριαρχείου. 151 

Μεθοδίου (Άπριλ. 28,1790-1809) κεκυρωμένον υπό τοΰ Χριστιανουπόλεως 

Γερμανοΰ καί Δημητζάνης Φιλοθέου. Κώδ. ΙΒ 72 -78. 

69. Δημητζάνης Φιλοθέου καί Χριστιανουπόλεως Γερμανοΰ περί τής 

καταστάσεως τής εν Στεμνίτζη Έλλ. Σχολής, έν ή καί τό κατάσπχον (72 - 78 Δ) 

Κώδ. ΙΒ' 80-82. 

Ζ' Σχολή Τριπόλεως. 

70. Διορισμός επιτροπής έκ των ενταύθα Πελοποννησίων πρός^ είσπρα¬ 

ξή συνδρομών υπέρ τής έν Τριπολιτζα Έλλ. Σχολής. 1766 Μαίου Ινδ. ιδ , 

Κώδ. Ε' 310-314. 

ΚΒ' Σχολή 'Ραιδεστοϋ 

71. Σιγίλλιον περί τής έν Ραιδεστω δαπάνη τοΰ Ή ρακλείας Μελετίου 

συσταθείσης Έλλην. Σχολής. 1817. Αΰγ. Ίνδ. ε', Κώδ. ΙΓ' 45-46. 

ΚΓ' Σχολή 'Ρε&ύμνης. 

72. Ήγουμένοις καί πατράσι των έν Κρήτη (έπισκοπή Ρεθυμνης) Σταυ¬ 

ροπηγιακών μονών Άρκαδίου, Άρσάκου, ΓΙρέβελη καί Ρουστικα έπαινος δτι 

συνεισήνεγκον ύπέρ τής Σχολής Ρεθυμνης, άλλ’ΐνα πεισθώσι τψ Κρητης ως 

πρόν τον διδάσκαλον. 1808. Ιουν. 1. Κώδ. ΙΑ 81-1. 

ΚΔ' Σχολαι Σαντορίνης (Θήρας). 

73. Έλλην. Σχολής Σαντορίνης συγίλλιον. 1799 Όκτωβριου Ινδ. γ , 

Κώδ. Η' 336- 37. Έδημοσιεΰθη ΰπ’ έμοΰ έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. 1930. 

74. Σιγίλλιον καθορίζον τήν διοίκησιν τής έν Σαντορίνη Ελληνικής 

Σχολής, ήν άνίδρυσεν δ ηγούμενος τής μονής τοΰ προφήτου Ήλιου Παισιος. 

1806 Ίουν. Ίνδ. θ', Κώδ. Γ 217-19. Έξεδόθη ύπ’ έμοΰ έν Έπετηρίδι τής 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 7 (1930), σελ. 274- 278. 

75. Γράμμα δηλωτικόν τοΰ δτι οίκειοθελώς παρητήσατο δ ηγούμενος 

τοΰ έν Σαντορίνη Σταυροπηγίου τοΰ Προφήτου Ήλιου Παΐσιος οΰδέν εχων 

άπαιτεΐν παρ’ αΰτοΰ καί τοΰ Σχολείου του. Σεπτεμβρίου 11 1809. Κωδ. ΙΑ 

146-147. 0 . 
Δηλοΰται ή ΰπαρξίς του έν σελ. 270, 7 τόμ. Έπετηριδος Εταιρ. Βυζ. 

Σπουδών. / χ 
76. Σημ. δτι δι’ επιστολής αγγέλλεται τώ Σαντορίνης Ζαχαριφ και 

Προκοίτοις ή αποστολή έξάρχου προς διευθέτησιν τής Σχολής και άλλων 

υποθέσεων. 1810 Ιουνίου 26. Κώδ. ΙΓ' 161. Ή ΰπαρξίς του σημειοΰται εν 

σ. 270 Εταιρίας Βυζ. Σπουδών 1930. 
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ΚΕ' Σχολή Σηλνβρίας. 

77. Σχολής Ελληνικής καί Κοινού Σηλυβρίας Σιγίλλιον. 1799 Ιουνίου 
Ίνδ. βή Κώδ. Η' 328-30. 

ί'Γ * Ελληνική Σχολή Σιατίστης. 

78. Αναφορά Βασιλικής Νικολάου, 6Γ ής έξ Ίασίου ζητεί την εν τή 

πατριδι της Σάχτιστη ιδρυσιν Ελλ. Σχολής διά 40.000 γρ., ά έκληρονόμησε 

παρά του αδελφού Γεωργ. Νικολάου Ζυχνιτζάρη, Φαρμακοποιού. 1816 Νοεμ¬ 

βρίου 30, Κώδ. ΙΒ' 304-5. 

79. Αναφορα Βασιλικής Νικολάου προς τό εμπορικόν σύστημα Κων¬ 

σταντινουπόλεως, ϊνα αυτό άναλάβη την διαχείρησιν των 40.000 γροσίων καί 

τήν διοίκησιν τής εν Σιατίστη Έλλην. Σχολής διά σιγιλλίου, ώς ζητεί ο Κύριλ¬ 

λος. Δεκ. 10. 1816. Κώδ. ΙΒ' 306-8. 

80. Βασιλική Νικολάου εις Ίάσιον περί του Σχολείου τής πατρίδος της 
Σιατίστης. Ιουνίου 6 1817. Κώδ. ΙΒ' 304-8, ΙΓ' 36. 

81. Σιγίλλιον περί τής εν Σιατίστη Έλλ. Σχολής του εν Ίασίφ θανόντος 

Γεωργίου Νικολάου Ζυχνιτζάρη καί τής αδελφής του Βασιλικής. Κώδ. ΙΒ' 

304-8, ΙΓ' 36 καί47-49. 

82. Σιγίλλιον περί διοικήσεως κλπ. τής εν Σιατίστη Έλλην. Σχολής τής 
Βασιλικής Νικολάου. 1819 Μαϊου Ίνδ. ζ', Κώδ. ΙΓ' 138-40. 

ΚΖ' Σχολή Σινώπης. 

83. Σιγίλλιον τής νεοσύστατου Έλλην. Σχολής Σινώπης ύπερ ής — 

εποπτευόμενης υπό τής ενταύθα συντεχνίας Γουναράδων—δέδοται το αυτόθι 

(εν Σινώπη) άγιοταφικόν μετόχιον καί ετήσιον 100 γρ. του Ιεροσολύμων 
Πολυκάρπου. Μαΐφ Ίνδ. ε', 1817 Κώδ. ΙΓ' 33-35. 

84. Τοΐς επίτροποις τής εν Σινώπη Σταυροπηγιακής Σχολής, ίνα άμεί- 

βωσι δεόντως τον διδάσκαλον αυτής νομικόν τής Μ. Εκκλησίας Παναγιώτην. 

1825 Ίουνίψ. Κώδ. ΙΕ' 302. 

ΚΗ' Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. 

85. Σιγίλλιον κυρουν τά αρχαία περί τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχο¬ 

λής κεφάλαια. 1808 Φεβρ. Ίνδ. ια', Κώδ. Ι' 273-74. 

86. Αναφορά Σμυρναίων περί του δτι διηλλάγησαν προς τήν Κοινό¬ 

τητα ^μυρνης οι τής Ευαγγελικής Σχολής επίτροποι προ τής έπεμβάσεως 

τών Εξαρχων Φιλαδέλφειας, Χίου καί Ηλιουπόλεως, οί δυσηρεστήθησαν 

διά τούτο. Έςαιτοΰνται δέ συγχωρητικον τών κατ’ άγνοιαν ενεργή σαν των 

κατά τής αυτονομίας τής Σχολής. Κώδ. ΙΑ' 177-78- 180, 
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87. Σιγίλλιον κυροΰν τάς διαθήκας καί τους ορούς του κτήτορος τής 

Ευαγγ. Σχολής Σμόρν. (Παντελή Σεβαστοποΰλου). Κώδ. ΙΑ' 194-197 200-201. 

88. Γαβριήλ σχολάρχου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης επιστολή δηλοΰσα 

δτι διδάσκει τό ύπ’ αυτώ οσα έδιδάχΟη υπό του προκατόχου Σχολάρχου 

Ιεροθέου (Δενδρικοΰ Ιθακήσιου) τή τε θύραθεν και τή έσω επιστήμη άνή- 

κοντα. Αύγουστος 4 1809. Κώδ, ΙΑ 201. 

89. Δημογέρουσι Σμύρνης ότι, μεταμελομένοις εφ οίς έκ συναρπαγής 

έπραξαν κατά τής αυτονομίας τής Ευαγγ. Σχολής, παρέχεται τό ο έζήτησαν 

συγχωρητικον αλλά κυρωθήτω ή μεταμέλεια των διά δίσκου υπέρ αυτής. 

Ίουν. 30. Κώδ. ΙΒ 64-5-68. 
90. Σμύρνης Άνθίμφ ίνα άναγνώ επ’ εκκλησίας τό ανωτέρω συγχωρη- 

τικόν καί προτρέψη υπέρ του βοηθεΐν υλικώς τή Ευαγγ. Σχολή. Ίουλ. 10. 

Κώδ. ΙΒ' 68. , 
91. Δημογέρουσι καί Ρουφετίοις Σμύρνης, ΐνα μή κατηγορώσι τά ^έσνα- 

φια τον Σχολάρχην τής Ευαγγ. Σχολής Κωνσταντίνον Οίκονόμον, ου ή δια¬ 

γωγή γνωστή έστι τή εκκλησία. 1819 Ίουν. 27. Κώδ. ΙΓ 148. 

92. Περί τής ευρυθμίας τής Ευαγγ. Σχολής Σμύρνης. Κώδ. ΙΓ' 1,54-155. 

93. Εΰεργετήριον άπονέμον τώ Κωνσταντίνω Οικονομώ, σχολάρχη τής 

Ευαγγ. Σχολής τον τίτλον του Γενικού ίεροκήρυκος τοϋ Οικουμενικού Θρόνου. 

1819 Ίουλ. Ίνδ. ζ', Κώδ. ΙΓ' 156. 

ΚΘ' Σχολαι Σταγών. 

94. Σιγίλλιον κυροΰν τάς δωρεάς του από Σταγών Φιλιππουπόλεως 

Παισίου είς τάς Έλλ. Σχολάς Σταγών καί Κλινοβοΰ (χρηματικός) ώς καί είς 

μονάς Μετεώρων καί αλλαχού. Μαΐφ Ίνδ. ζ , 1818. Κώδ. ΙΓ 89-90. 

Λ' Σχολή Σωζοπόλεως. 

95. Σιγίλλιον περί τής έν Σωζοπόλει Έλλ. Σχολής καί τής συντηρησεως 

αυτής έκ τών τόκων τών 13 χιλ. γροσίων, ά έδιορησατο αυτή ό Βατοπεδινός 

Θεόφιλος Σωζουπολίτης. 1817 Δεκ. Ίνδ. ζ , Κώδ. ΙΓ 61-62. 

96. Τώ Σωζουπόλεως Κωνσταντίφ Συστατική τοϋ όσιωτάτου διδασκάλου 

Παϊσίου απερχομένου άναλαβεΐν τήν εν τή Ελληνική αυτόθι Σχολή διδα¬ 

σκαλίαν. 1825 Φεβρ. 16. Κώδ. ΙΕ 272. 

ΑΑ' Σχολή Τορνόβου. 

97. Τορνόβου Ίλαρίωνος επιστολή τή Μ. Εκκλησία διεκτραγωδούσα 

τήν άθλίαν κατάστασιν τής επαρχίας του ένεκα τής αδιαφορίας τών προκα- 

τόχων του' αί έκκλησίαι καί τά μοναστήρια κατήντησαν έρμαια^τών ιερόσυ¬ 

λων, Έν τή Έλλ. Σχολή Τορνόβου έκανόνισε τά πράγματα.,. Κώδ. ΙΕ' 85 
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ΛΒ' Σχολή Φιλαδέλφειας. 

98. Σιγίλλιον τής Έλλ. Σχολής Φιλαδέλφειας έν Μ. Άσία. 1817 Δεκ. Ίνδ. ζ'. 
Κώδ. ΙΓ' 63-65. 

ΛΓ' ΣχολαΙ ’Επαρχίας Χαλκηδόνος. 

99. Ελληνικής Σχολής Άρετσούς, Επαρχίας Χαλκηδόνος, Σιγίλλιον. 
Κώδ. Η' 277 - 278. 

100. Σιγίλλιον θεσπίζον τήν σύστασιν δυο Σχολείων Έλλην. και κοινού 
εν Κουζγουτζουκίω τής Χαλκηδόνος υπό των μπακάληδων του Σκουτάρεως. 

1805 "Οκτώβριος Ίνδ. θ', Κώδ. Ι' 201 - 202. 

101. Σιγίλλιον έξασφαλίζον την συντήρησιν τής Έλλ. Σχολής Σκουτά¬ 
ρεως Χαλκηδόνος. Κώδ. ΙΒ' 291. 

102. Σιγίλλιον περί τής έν Τοΰζλοις τής Χαλκηδόνος Ελληνικής Σχολής. 
1817 Μαΐω Ίνδ. ιε', Κώδ. ΙΓ' 31 -32. 

ΛΔ' Διδασκαλία Θεοφίλον Καΐρη. 

103. Πράξις τής έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1839 Δεκεμβρίου συστάσεως 
εξ 23 μελών συνόδου τής κατακρινάσης την διδασκαλίαν τοΰ Θεοφίλου Καΐρη 
και όρισάσης πώς δει δέχεσθαι εις την "Ορθόδοξον πίστιν τούς οπαδούς 
αυτής, οΐς απαγορεύεται ή διδασκαλία έν οΐαδήτινι τού Γένους Σχολή. 1839. 
Δεκ. 19. Κώδ. ΙΔ7 344-6. 

104. Πράξις τής έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1840 Μαΐφ συνελθούσης 
συνόδου εξ 21 μελών περί των μαθητών τού Θεοφίλου Καΐρη, ότι διδαχθέν- 

τες ήδη την Θεολογίαν έν τή Θεολογική Σχολή Φαναριού υπό τον Βαρθολο¬ 

μαίον δΰνανται λαβεΐν απολυτήρια καί γενέσθαι διδάσκαλοι τής τε θύραθεν 
καί τής ίεράς παιδείας. 1840 Μαΐου 15. Κώδ. ΙΔ' 360-61. 

ΛΕ' Μουσική Σχολή. 

105. Ούγγροβλαχίας Διονυσίφ περί των ορών τής έν Βουκουρεστίφ 
έκτυπώσεως των μουσικών βιβλίων τής Εκκλησίας, τών αδρά δαπάνη τής 
ενταύθα Μουσικής Σχολής εις το νέον σύστημα μετενεχθέντων 1819 Ίουλ. 26. 
Κώδ. ΙΓ'- 157. 

Σύσιασις σχολείων. 

106. Εγκύκλιος τοις Άρχιερεύσι καί Όρθοδόξοις προτρεπτική εις σύστα- 

σιν Σχολείων προς εκπαίδευαιν τοΰ ευσεβούς ημών Γένους. 1807 Σεπτεμ¬ 

βρίου 20 Ίνδ. ια'. Κώδ. 265- 66. 

107. Σιγίλλιον Καλλινίκου Ε' κηρύττον Σταυροπηγίου την έν Λικάθφ 
μονήν τού "Αγ. Ίωάννου τού Έλεήμονος τοΰ Κρυφού, ής κτίτωρ ό μοναχός 
Δαυΐ'δ, συστήσας καί τήν έν αυτή Σχολήν. 1809 Ιανουάριος. Κώδ. ΙΑ'181-82. 

τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 

Χωρία τινά τής Μικράς Χρονογραφίας τοΰ Φραντζή, μεταβιβασθέντα 
εις τήν Μεγάλην, φαίνονται έν ταύτη ώς ορθότερου εχοντα, εις τρόπον μάλιστα 
ώστε νά άγεται τις νά πιστεύση δτι τό αντίθετον έγένετο, ότι δηλαδή ή Μικρά 
Χρονογραφία άπέρρευσεν έκ τής Μεγάλης. Βαθύτερα όμως εξέτασις του κει¬ 

μένου δεικνύει πασιφανώς ότι ό διασκευαστής τής Μεγάλης Χρονογραφίας, 
παραλαβών τά περί ών ο λόγος χωρία εκ τής Μικράς κάπως σκοτεινόν νόημα 
εχοντα έν ταύτη, τά διώρθωσε κατά τήν ιδίαν αντίληψιν, παραποιήσας αυτα 

καί διαστρεβλώσας τό νόημα αυτών. 

"Εν τών σπουδαιοτέρων τούτων χωρίων είναι τό επόμενον, τό οποίον· 
έν μέν τή Μεγάλη Χρονογραφία έχει ώς έξής: «Έκατώρθωσαν ούν ονδέν 
άλλο ο! φρόνιμοι καί πρακτικοί καί γενναίοι άρχοντες ή μόνον δτι εοχον κατ 
αυτών Θεόν τον τον παντός ποιητήν καί αύθέντην τών επί γης Ισχυρότερου, 

καί οντω τό σκάνδαλον έποίησαν άνά τών αδελφών καί αυθεντών αΰτών, ονκ 
ενθυμηθέντες οι άθλιοι τον άψενδοϋς λογίου δτι πάσα βασιλεία διαμερισθειαα 
καθ’ έαντήν έρημοϋται, ούτε τον παροιμιώδονς λόγου τον προς τους δυο 
ονδ’ Ηρακλής, άλλ’ έπανεστάτησαν καί προς τους τρεις». (Φραντζής, εκδ 

Βόννης, σ. 389,23 - 390,7). 

Έν δέ τή Μικρά Χρονογραφία τό χωρίον έχει ως ακολούθως: «Εκα- 

τώρθωσαν δε 'οϋδέν άλλο οί φρόνιμοι καί πρακτικοί καί γενναίος άρχοντες 
ή μόνον δτι έπήραν κατ αυτών Θεόν τον τον παντός ποιητήν καί αύθέντην 
τών επί γης ισχυρότερου καί αδελφόν καί αύθέντην εντός τον τύπον. Ονκ 
ενθυμηθέντες οι άθλιοι ούτε τον άψενδοϋς τό λόγιου, δη πάσα οικία μερισθεωο. 

καθ’ έαντήν ερημοϋται, ούτε τον παροιμιώδη λόγον τον προς τους δύο ονδ 
' Ηρακλής άλλ’ επανέστησαν καί προς τρεις καί τοιοντονς». (Μϊβηβ, Ρ. Ο., 

1066 0-1067 Α). 

Ώς βλέπει πας τις, τό χωρίον έν τή Μεγ. Χρ. είναι μάλλον^ εύληπτον 
καί δύναται νά τό θεωρήση ώς όρθώς έχον τοσούτο μάλλον καθ’ όσον καί 
τό έκ τοΰ Ευαγγελίου ειλημμένου «λόγιον» διετυπώθη κάπως ακριβέστερου. 

(«Πάσα βασιλεία μερισθεΐσα καθ’ έαυτής ερημοϋται καί πάσα πόλις ή οικία 
μερισθεΐσα καθ’εαυτής οΰ σταθήσεται». Ματθ., ιβ', 2δ). 

Έν τούτοις ή τελευταία φράσις τοϋ χωρίου «άλλ έπανεστάτησαν και προς 



156 Ίωάννου Β. Παπαδοπούλου 

τούς τρεις» δίδει ήμίν τό ενδόσιμον νά -θεωρήσωμεν τό εν τή Μεγ. Χρ. χωρίον 

ώς παραπεποιημένον. Προς ποιους τρεις; δ διασκευαστής τής Μεγ. Χρον. δεν 

αναφέρει αυτούς. Οΰτοι όμως σαφώς άπαριθμούνται και μνημονεύονται έν 

τφ χωρίφ τής Μικρας Χρον., τδ όποιον διά νά έν νόηση τις πλήρως και άκρι- 

βέστερον πρέπει νά άνατρέξη και εις ιά προηγούμενα, (εκδ. Βόννης, σ. 387 επ.), 

έν οις βλέπομεν δτι μετά τάς συμβάσεις καί συμφωνίας τάς γενομένας μεταξύ 

τού δεσπότου Θωμά άφ’ ενός καί τού άμηρά καί τού δεσπότου Δη μητριού 

άφ’ ετέρου, άρχοντες τινες ίδιοτελεις «έπεισαν τον δεσπότην κύρ Θωμάν, ΐνα 

μάχην έγείρη κατά τού αδελφού αυτού καί κατά τού άμηρά επανάστασήν 

ποιήση καί φάγη τούς όρκους ώς λάχανα, ούς προ ολίγου μετ’ αυτών έποίησε» 

(έκδ. Βόννης, σ. 389,7-10). Άνατρέχοντες νΰν εις τό χωρίον, ώς έχει έν τή 

Μικρά Χρονογραφία, δυνάμεθα νά διευκρινήσωμεν σαφέστατα την κατά- 

στασιν. Λόγφ τής γενομένης έπιορκίας ό δεσπότης Θωμάς καί οί μετ’ αυτού 

ούδέν έ'τερον κατώρθωσαν ή μόνον ότι έπήραν (εσχον έν τή Μεγ. Χρ., όπως 

πάντοτε) κατ’ αυτών πρώτον θεόν τον τού παντός ποιητήν, δεύτερον τον 

ίσχυρότερον τών έπι γής αύθέντην, ήτοι τον άμηράν, καί τρίτον τον αδελφόν 

καί αύθέντην τών καταληφθέντων τόπων, ήτοι τον δεσπότην Δημήτριον. 

Ούτοι λοιπόν είναι οί τρεις προς ούς έπανέστησαν. 

Ενταύθα βλέπομεν σαφώς ότι ό διασκευαστής τής Μεγ. Χρον. ύπέλαβε 

την φράσιν «καί αύθέντην τών επί γής ίσχυρότερον» ώς κατ’ έπεξήγησιν 

διορισμόν τής λέξεως Θεός, ένφ αύτη άναφέρεται εις τον άμηράν, τουτέστι 

Μωάμεθ τον πορθητήν. Την δέ φράσιν, δι’ ής ύποδηλούται ό δεσπότης κύρ 

Δημήτριος, «καί αδελφόν καί αύθέντην εντός τού τόπου», μηδόλως δυνηθείς 

νά έννοήση ό διασκευαστής, παρέλειψεν έντελώς καί την άντικατέστησε διά 

τής «καί ούτως τό σκάνδαλον έποίησαν άνά τών αδελφών καί αύθεντών 

αύτών», καί έν τούτη) δεικνύων ότι άντιγράφων καί διασκευάζων ουδόλως 

έπέστησε τήν προσοχήν του εις τό νόημα τού κειμένου. 

Δέον προσέτι νά σημειωθή ότι ό διασκευαστής διορθοί αύθαιρέτως τήν 

φράσιν «τού αψευδούς τό λόγιον» μεταβάλλων ταύτην εις «τού άψευδούς 

λογίου». Καί δύναταί μέν τις νά νομίση έκ πρώτης άπόψεως εξετάζων τό 

πράγμα, ότι ή φράσις έχει δρθότερον έν τή Μεγ. Χρον. «ούκ ένθυμηθέντες 

οί άθλιοι τού άψευδούς λογίου», αλλά πρέπει τις νά λάβη ύπ’ όψιν οτι διά 

τής λέξεως «ψευδής ύποδηλούται ό Χριστός «ούτε τού άψευδούς τό λόγιον» 

τουτέστι ούτε τού Χριστού τό λόγιον άκολουθεΐ δέ πράγματι ή εύαγγελική 

ρήσις ή ειλημμένη έκ τού κατά Ματθαίον Εύαγγελίου. Αψευδής καλείται 

άλλως τε ό Θεός καί εν τή προς Τίτον επιστολή τού άποστόλου Παύλου (α'. 2) 

ώς καί έν τω εωθιν,φ «ό αψευδής Χριστός ό Θεός ήμίν έπηγγείλατο». 

Προκειμένου δέ περί τής ευαγγελικής ρήσεως, ή τις, ώς εΐδομεν άνωτέρω, 

παρουσιάζεται ήλλοιωμένη έν τή Μικρά Χρονογραφία, πρέπει νά δεχθώμεν 

ότι ό Φραντζής έγραψε ταύτην από μνήμης καί αντί τής λέξεως βασιλεία 
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μετεχειρίσθη τήν λέξιν οικία, ήτις άπαντά εν τή αμέσως επακολουθουση 

φράσει τής αύτής ευαγγελικής ρήσεως. νίσως όμως καί νά τό έπραξε σκοπίμως 

ό Φραντζής έν νώ έχων οτι, καθ’ όν χρόνον διαδραματίζονται τά ώς ανω 

γεγονότα, βασιλεία ελληνική δεν υπάρχει πλέον, καταρρευσασα προ πεντε ετών, 

καί ότι κατά τήν κρίσιμον, τήν κρισιμωτάτην εκείνην στιγμήν, τά μέλη τού 

οίκου τών Παλαιολόγων αντί νά άλληλοκαταστρέφωνται έπρεπε νά ώσιν 

εϊπέρ ποτέ συνηνωμένα καί συνησπισμένα- έπί τού σημείου δέ τούτου ό πιστός 

αύλικός συχνάκις επανέρχεται έποδυρόμένος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΙΊΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



Η ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 1162 ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ 1208* 

Ό ύπ5 άριθ. 1162 κώδιξ της Βιβλιοθήκης του Βατικανού, περιέχων 

ομιλίας εις την Θεοτόκον του μοναχού Ιακώβου έκ τής Μονής Κοκκινοβά- 

φου, κοσμείται εν αρχή (φ. 2Ρ) υπό ολοσέλιδου εϊκόνος, χρησιμευοΰσης ώς 

προμετωπίδος, ής άπεικόνισις πολλάκις μέχρι τούδε έχει δημοσιευθή1. (Εϊκ. 1). 

Αΰτη π άριστά την πρόσοψιν οικοδομήματος καλυπτόμενου υπό πέντε 

τροΰλλων, ών οι τέσσαρες περί τον κεντρικόν κατέχουσι τάς γωνίας του κτη¬ 

ρίου. Τό πρόσθιον μέρος του οικοδομήματος τοΰτου φέρει τρία ανοίγματα 

χο^ριζόμενα διά κιόνων μετά διπλών κορμών συνδεομένων κατά τό μέσον 

διά κόμβων καί έχόντων πλουσίως κεκοσμημένα κιονόκρανα καί βάσεις. 

Των τριών τούτων ανοιγμάτων τό μεσαϊον έχει άνω τρίλοβον τόξον, τά δέ 

δυο εκατέρωθεν φέρουσιν ευθέα επιστύλια βαστάζοντα μικράς άβαθεΐς 

κόγχας. Τό ΰπεράνω τών τριών ανοιγμάτων μέρος του οικοδομήματος φαί¬ 

νεται έπενδεδυμένον διά πολύχρωμων μαρμάρων μετ’ εν9έτων μαρμαροθε¬ 

τημάτων, απολήγει δέ άνω εις είδος ορθογωνίου αετώματος περιβάλλοντος 

ημικύκλιον, εντός του οποίου εύρίσκεται παράστασις τής Πεντηκοστής. Εις 

τάς εκατέρωθεν του όρθογωνίου τούτου αετώματος βάσεις, έφ’ ών εδράζον¬ 

ται οί κατά τάς γωνίας τρούλλοι, ανοίγονται ή μικυκλικά παράθυρα μετά 

κιγκλιδωμάτων. Εις τό επί τής προσόψεως τέλος μεσαϊον μέγα άνοιγμα εΐκο- 

νίζεται ή Άνάληψις του Χριστού, εις δέ τά εκατέρωθεν άνά εις Προφήτης, 

αριστερά ό Ήσαΐας κρατών είλητάριον ανοικτόν, έφ’ ού ή επιγραφή: ΤΙΣ 

ου|τος ο |πορευ|βομε[νος [Ε] Ξ Ε|δομ. (Ήσ. 63. 1), δεξιά δέ ό Δαβίδ, κρα¬ 

τών ομοίως είλητήριον μέ την επιγραφήν: ΑΝΕ[ΒΗ ο Θ(Εθ)Σ |ΕΝ ΑΛΑ| [Λ]ΑΓ|Λ\Ω. 

(Ψαλμ. 46.6). 

Την αυτήν ακριβώς προμετωπίδα μέ όμοίαν εντελώς παράστασιν φέρει 

έν αρχή (φ. 3 Ρ) καί ό ύπ5 άριθ. 1208 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 

* Άνεκοινώθη έν περιλήψει εις τό έν Ρώμη κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1936 συνελθόν 
Ε' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδρων. 

1 Βλ. Ο. δίοτηα^οίο, Μίπΐαίατε άεΐΐε οιιιίΐϊε άϊ Οίαεοηιο πιοηαεο (εοιί. ναΐΐο. 

§γ. 1162) ε άεΐΐ’ εναη§ε1ϊαπο §τεεο υτίπηαίε (εοιί. ναι. ΈγΙ». §γ. 2), ΙΙοιηα, 1910 (Οοάϊεεδ 
ε ναίΐεαηΐδ δθίεείϊ... δεπεδ ηιίηοτ, 1), πίν. 1 καί προχείρως Οΐι. Εϊεΐιΐ, Μβηηεΐ ά’ατί: 

βγζ&ηάπ, 2α έκδ. Ρ&τχδ 1925- 26, I, σ- 436, είκ. 199, 
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Παρίσιων1, (Εικ. 2) δστις είναι σύγχρονον πιστόν άντίγραφον τού χειρο¬ 

γράφου τού Βατικανού 2, τό όποιον εγράφη καί έκοσμήθη περί τά μέσα τού 
12 αϊώνος3. 

I. 

Οι κατά καιρούς όπαχσδήποτε άσχοληθέντες μέ την προμετωπίδα τών 

δύο τούτων χειρογράφων προσεπάθησαν νά σχετίσωσι τό εν αυτή είκονιζό- 

μενον οικοδόμημα προς (ορισμένην καί γντοστήν εκκλησίαν. Ούτως εταύτισαν 

τό κτηριον τούτο προς την Αγ. Σοφίαν, προς τον Ναόν τού Παντοκράτορος 

εν Χωνσταντινουπόλει, προς τον Ναόν τής Άναλήψεως επί τού όρους τών 

Ελαιών, προς το Καθολικόν τής Μονής Κοκκινοβάφου, εις ήν άνήκεν 

ο Ιάκωβος ο συγγραφεύς τών έν τω χειρογράφορ ομιλιών, προς την Νέαν 

Εκκλησίαν τήν υπό τού Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος ίδρυθεΐσαν κλπΛ 

Η γνώμη όμως, ητις υπο πάντων σχεδόν έγένετο αποδεκτή, ήτο ή τού 

ΗείεοηόοΓο·, δστις έπιστευεν οτι ή μικρογραφία αύτη εΐκονίζει τον περίφη- 

μον έν Χωνσταντινουπόλει Ναόν τών 'Αγίων Αποστόλων τον άνεγερθέντα 
υπό τού Ιουστινιανού δ. 

Προς ύποστήριξιν τής γνώμης του ό ΗοίδοηόοΓξ- έβασίσθη άφ’ ενός 

επί τού γεγονότος οτι τό έν τή μικρογραφία εϊκονιζόμενον κτήριον καλύπτε¬ 

ται υπό πέντε τροΰλλων, όπως καί οί "Αγ. Απόστολοι, καί άφ’ ετέρου έπί 

τών δύο εκεί εικονογραφιών συνθέσεων, τής Πεντηκοστής καί τής Άναλή¬ 

ψεως, ας έθεώρει αντίγραφα τών περιφήμων καί διά παντός άπολεσθέντων 
■ψηφιδωτών τών 'Αγ. Αποστόλων. 

Ανάγκη λοιπόν νά έξετάσωμεν τά δύο ταΰτα επιχειρήματα τού Ηοί- 
δεηόθΓο;. 

Τήν εκδοσιν τών μικρογραφιών τοϋ Παρισινού κωδικός υπό Η. Οιηοηϊ, Μίηία- 

ίατεδ άεδ Ηοιηέΐΐεδ δατ Ια νίετ^ε άυ ιηοίπε Ιατμιεδ (Μαηιΐδεπί §τεε 1208 άε Ια 
ΒίΒΗοίΙιέφιε Ναίϊοπαίε άε Ραπδ), Ρατίδ, 1927 (έν Βηΐΐεΐίη άε Ια δοείέΐέ ίταηρώδε 
άε ΓορΓοόηείΐοπδ άε ιηαπιΐδοηίδ α ρείηίατεδ, 1 ί« αηηέε) δεν ήδυνήθην νά ΐδω· 

Ή απασχολούσα ή μάς προμετωπίς άπεικονίσθη υπό X ΕόεΓδοΙί, Εα ιηίηίαίιίΓε Βγζαη- 

ΐίπε, Ρατίδ, 1926, πίν. XXXV. 1. Επίσης έν Ε’ατΙ όγζαπίίπ εΐιεζ Ιεδ 81ανεδ. ϋευχϊειηε 
Γβειιεΐΐ άεάΐέ ά Ια ηιεπιοϊτε άε Τΐι. ϋδρεπδΐίή, Ρατϊδ, 1932 πίν. XXXIX, 1. 

Πρβ. Ν. ΚοηάαΕοίί, ΗϊδΙοϊι-ε άε Γατί όγζαπίϊη εοηδίάέτε ρτΐηεϊραίειηεηΐ: άαηδ 
1εδ ιηΐηίαΙιίΓεδ, ίταά. Μ. Ττα^ίιΐδΐίί, Ρατίδ, 1886-91, II, 118. Οΐεΐιΐ, Μαπαεί, II, 639. 

Ο. Μ. ϋαΐίοπ, Βγζαηίίηε ΑγΙ αηά Ατε1ιαεο1θ£7, Οχίοτά, 1911,478. 

5 ϋιείιΐ, Ένθ’ άν. II, 639, Όαΐΐοη, Ένθ’ άν. 478, Ο. ΜΐΙΙεί έν Α. Μϊεΐιεί, 
Ηΐδίοιτε άε Γα«, I, 247, Ε. Βτεΐιίει-, Ε’ ατΙ όγζαηίϊη, Ραπδ, 1924, 66. 

4 Τάς διαφόρους γνώμας βλ. παρά Α. ΝεΕταδον έν Ε’αΠ Εγζαηόη ε1ι6Ζ Ιεδ 
δίανεδ, ενθ άν. 254, σημ. 3. Πρβ, καί Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλά¬ 

δος, 1,1935, 144, σημ. 2. Ό Κοηάαίτοίί, Ένθ’άν. II, 119, ονομάζει αύτό «στοάν 
ναοΰ μετά πέντε κιόνων», αντί ίσως μετά πέντε τροΰλλων. 

5 Α. Ηεϊδεηόετ", ΟταδεδΗτοΙιε ιιηά Αροδίεΐίητοΐιε, Εεΐρζί§·, 1908, II, ϋίε 
Αροδίεΐΐίϊτεΐιε ϊη ΚοιίδίαηίϊηορεΙ, 200 κ. έξ. 
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Είκ. 1. Ή προμετωπίς τοϋ κώδ. 1162. τής Βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού. 

σκονται εις τάς τέσσαρας γωνίας τού οικοδομήματος. Πρόκειται δηλαδή περί 
πεντατροΰλλου ναού μέ τούς τέσσαρας μικρούς τροΰλλους κατά τάς γωνίας, 

οΰ πλειστα παραδείγματα διεσώθησαν μέχρις ημών1. 

1 Περί των ναών τού τύ.του τούτου βλ. *Α. Όρλάνδον έν ’Αρχείω των Βυζ. μνημ. 
1,1935, 144 κ.έξ. δπου άπαρίθμησις καί κατάταξις αυτών. 

Είκ. 2. Ή προμετωπίς τοϋ κώδ. 1208 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων. 

μικρότεοοι τρούλλοι εύρίσκοντο όχι εις τάς γωνίας, άλλ’ επί τών τεσσάρων 
κεραιών τού σταυρού. Γωνίαι άλλωστε έχει δεν ΰπήρχον, διότι ό ναός ειχεν 
εν κατόψει σχήμα ελευθέρου σταυρού. Μολονότι τό περίφημον τούτο μνη- 

μείον δεν σώζεται πλέον, εν τουτοις ούδεμία δυναται νά ύπαρξη αμφιβολία 
περί τής θέσεως τών τεσσάρων μικρών τρουλλων, διότι αι περιγραφαϊ τού 

ΕΠΕΤΗΡΙΓ. Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΪΓ\ 1 ί 

Άλλα ό υπό τού Ιουστινιανού άνεγερθείς έν Κωνσταντινουπόλει Ναός 
τών Άγ. Αποστόλων έκαλύπτετο μέν υπό πέντε τρουλλων, ή επί τής στέγης 
όμως διάταξις αυτών ήτο διάφορος. Οί τέσσαρες δηλαδή περί τον κεντρικόν 

Α. Ξυγγοπούλου 

Καί πρώτον οί πέντε τρούλλοι οι καλΰπτοντες τό οικοδόμημα. 

Άν εξετάση τις έπισταμένως τάς δύο μικρογραφίας, θά παρατηρήση ότι 
οί τέσσαρες περί τον κεντρικόν τροΰλλον, μικρότεροι ολίγον εκείνου, εύρί- ' 

Ή προμετωπίς τών κωδίκων Βατικανού 1162 καί Παρισινού 1208. 161 
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Ή προμετωπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινού 1208. 163 

Ροδίου, και μάλιστα του Μεσαρίτου, είναι τόσον λεπτομερείς, ώστε αί επί τή 

βάσει κυρίως αυτών γενόμεναι αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής διατάξεως 

του ναοϋ νά δύνανται νά θεωρηθώσιν απολύτως ασφαλείς 1. 

Πώς δέ αυτοί οί Βυζαντινοί ζωγράφοι έβλεπον λήγοντος του 10ου αιώ- 

νος τον Ναόν των Άγ. Αποστόλων διδάσκουσιν ημάς δυο μικρογραφίαι του 

εν τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού Μηνολογίου του Βασιλείου Βόπου παρί- 

στανται δυο γεγονότα συμβάντα εν τώ ναώ τοΰτφ, επί τη ευκαιρία δέ ταΰτη 

Είκ. ό. Ο Ναός των Αγ. Αποστόλ.ων έν Κωνστανχινουπόλει. Λεπτομέρεια 
έκ μικρογραφίας τοϋ Μηνολογίου τοϋ Βατικανού (II Μβηοΐο&ίο, πίν. 121). 

εικονίζεχαι εις το βάθος τής συνθέσεως, κατά την συνήθειαν τών μικρογρά- 

φων του Μηνολογίου, τό περίφημον μνημειον2 (Εΐκ.3). Εις τάς δυο ταυτας 

απεικονίσεις, άς παραδόξως έδημοσίευσε καί ό ΗείεεπόεΓξ·, αν καί υπάρχει 

μεγάλη μεταξύ αυτών καί τής εξεταζόμενης προμετωπίδας διαφορά ως προς 

1 Τάς διαφόρους γενομένας αποκαταστάσεις τής κατόψεως τού μνημείου βλ. παρά 
Γ. Σωτηρίου έν Άρχαιολογικφ Δελτίω, 7,1921-22,204 κ.έξ. είκ. 72, όπου καί εξέτα- 

σις αυτού έν σχέσει προς τον Ναόν τού Άγ. ’ϊιοάννου Θεολόγου έν Έφέσφ. 

2 II. ΜβηοΙο^ϊο άΐ Βδβίΐίο II (οοά. ναίίο. £Γ. 1613), Τοππο, 1907. (Οοάϊοβδ ε ν&ίί- 
οίΐηίε δείεςά... νοί. VIII) πίν. 121,353. ΗβΐδεηΟετ^, Ένθ’ άν. πίν. III, α,6. ]. Εόβτ- 

301ί, δπηοΙιιαίΓβδ <3β Βγζαηοβ, Ρ&τίβ 1921, σ. 35, είκ. 4, σ. 39, είκ. 5. Ό Ηβΐδεπί>εν& 

"Ενθ’ άν. πίν. III, ο, παραθέτει καίτρίτην εικόνα έκτοΰ Μηνολογίου (II Μεποΐο^ίο, πίν. 

341) ώς παριστάνουσαν τούς Άγ. Αποστόλους. Περί ταΰτης ό Ο. \να1ίί, Αΐίοΐιπδΐΐΐεΐιε 
ιιηά όγζ&ηΐϊηΐδοΐιβ Κιιηεί, II, 455, είχεν έκφράσει την υπόνοιαν ότι παριστα πιθανώς 

τήν Νέαν τήν άνεγερθεϊσαν υπό τού Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος, άκο?ωυθών ώς ό ίδιος 
εξήγησε κατόπιν εις τον \νιι1ζϊιι§εΓ, τήν ύπόθεσιν τού δηιίπιον. Βλ. Κ. \¥ιι1ζΐπ§εΓ, 

Βγζ&ιι'άηΐβοΐΐε ΒαααεπΕπίΗίεΓ ζα Κοηδίαπίίηορεί. Παππονετ, 1925,58, σημ. 1. 

τήν διάταξιν τών τρούλλων, οί τέσσαρες μικροί τροΰλ?νθΐ ζωγραφίζονται ευκρι¬ 

νέστατα επί τών τεσσάρων κεραιών τού σταυρού καί όχι επί τών γωνιών, 

όποις εις τήν απασχολούσαν ημάς προμετωπίδα. 

Τό οικοδόμημα λοιπόν επί τής προμετωπίδος τών δύο χειρογράφων από 

αρχιτεκτονικής άπόψεως έξεταζόμενον δεν φαίνεται παριστάνον τον Ναόν 

τών 'Αγίων Αποστόλων. 

Έρχόμεθα νυν εις τήν έξέτασιν τών επί τής προσόψεως τοϋ οικοδομή¬ 

ματος είκονιζομενών σκηνών τής Άναλήψεως καί τής Πεντηκοστής, άς ό 

ΗβΐδοηΒεΓ^· έθεώρει πιστά αντίγραφα τών ψιφιδωτών τοϋ Ναοϋ τών 

Αγίων Αποστόλων1. 

Καί πρώτον ή Άνάληψις. 

Άν έξετάσωμεν προσεκτικώς τήν σύνθεσιν ταύτην επί τής άπασχο- 

λούσης ήμάς προμετωπίδος, θά παρατηρήσωμεν δύο τινά άξια ιδιαιτέρας 

προσοχής. Ταϋτα είναι ή διάταξις τών Αποστόλων άφ’ένός καί άφ’ετέρου ή 

στάσις τής Θεοτόκου. Οί Απόστολοι δηλαδή καί οί δύο "Άγγελοι άποτελοϋσι 

δύο σαφώς κεχωρισμένας ομάδας, ών έκαστη έχει τήν μορφήν πυραμίδος εις 

τήν κορυφήν τής οποίας ευρίσκεται έκαστος τών δύο Αγγέλων. Ή Θεοτόκος 

εξ άλλου, αντί νά παρίσταται ώς συνήθως δεόμενη κατ5 ενώπιον, είκονίζεται 

εστραμμένη προς δεξιά. 

Ή εις δύο σαφώς κεχωρισμένας όμάδος άπεικόνισις τών Αποστόλων 

καί τών Αγγέλων δεικνύει ότι ή απασχολούσα ήμάς μικρογραφία άντι/ράφει 

άναμφιβόλως παράστασιν τής Άναλήψεως εΰρισκομένην εις τήν εσωτερικήν 

επιφάνειαν καμάρας έν τή οποία τήν μέν κορυφήν χατεΐχεν ό αναλαμβανό¬ 

μενος Ιησούς, τά δέ άκρα οί Άπόστολ.01 διηρημένοι εις δύο ομάδας πρός 

άς άντεστοίχει καί άνά εις "Άγγελος. 

Ή διάταξις αϋτη τής Άναλήψεως εις τό εσωτερικόν καμάρας, δέν είναι 

ασυνήθης είς τούς Βυζαντινούς ναούς, όπου ώς επί τό πλεΐστον καταλαμβάνει 

τήν ύπεράνω τού Ιερού θέσιν, διά λόγους ους κατωτέρω θά έκθέσωμεν 2. 

Τήν ΰφισταμένην αισθητήν διαφοράν μεταξύ τής συνθέσεως τής Άνα¬ 

λήψεως είς τό εσωτερικόν καμάρας καί τής αυτής παραστάσεοις επί συνεχούς 

επιφάνειας — τοίχου ή τρούλλου — δύναται νά διδάξη ή σύγκρισις τών ενταύθα 

παρατιθέμενων δύο μικρογραφιών, ών ή μία ευρίσκεται είς τό ΰπ άριθ. 154 

1 Αμφιβολίας περί τούτου είχεν έκφράσει, έξ άλλων λόγων όρμώμενος, καί δ 
Α. Β α π ηι 5 ί & γ Ε έν Οπεπδ οΕπδΐίιιηυβ, 4,1904. 187 κ. έξ. Αμφιβολίας επίσης εκφράζει 
καί ήδ. Η. ΟαΙόβΓίβΙ, Βίβ ΗίνηοΙΜιΠ Οΐιπδίϊ ίη άβΓ όϊΐάβηάβπ Κοπεί, 5ίπΐ8δΐΗΠ-&, 

1934,120 κ.έξ. 
2 Βλ. προχείρως παραδείγματα έν Ο, Μ ί 11 β I, Μοηιχηιβηΐδ όγζαηΐϊπδ ιϊο ΜίδΙπι, 

Ρειτΐδ, 1910, πίν. 109, 110. 2, 137. λ. Ο ΜίΙΙβΙ, Μοηαιηεηίδ άβ Ι’ΑΙΙιοδ, I. Εοδ ρώη- 

ίατεδ, Ραπδ, 1927, πίν, 81. ι. 
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Ευαγγελίου της Βιβλιοθήκης τής Βιέννης \ (Εϊκ.4) ή δέ άλλη εις τό ύπ’άριθ. 

1156 τής Βιβλιοθήκης του Βατικανού 2 (Είκ. 5). 

Ή μικρογραφία τής Βιέννης είναι φανερόν ότι αντιγράφει σΰνθεσιν τής 

Άναλήψειυς εΰρισκομένην επί συνεχούς επιφάνειας, τοίχου δηλαδή ή τροΰλλου, 

ως τούτο καταφαίνεται εκ τής κατά πλάτος άναπτύξεως εις μίαν γραμμήν 

των Αποστόλων, τής Θεοτόκου και των εκατέρωθεν αυτής Αγγέλων. Άντι- 

θέτως ή μικρογραφία του Βατικανού μιμείται σΰνθεσιν εΰρισκομένην εις τό 

εσωτερικόν καμάρας, ως δεικνΰουσιν αί δυο ομάδες των "Αποστόλων διατε- 

Είκ. ^Μικρογραφία τής Άναλήψεως Είκ. 5. Μικρογραφία τής Άναλήψεως 

εν τφ κωδ. 1θ4 τής Βιβλιοθήκης τής έν τφ κώδ. 1156 τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Βιέννης (φ. 131 β). Βατικανού (φ. 52 α). 

ταγμέναι υπό μορφήν πυραμίδων, ών τάς κορυφάς κατέχουσιν ο! δύο ’Άγγελοι. 

Τοιαύτην λοιπόν σΰνθεσιν εκ τοΰ εσωτερικού καμάρας φαίνεται αντι¬ 

γράφων ό ζωγράφος τής άπασχολοΰσης ημάς προμετωπίδος. 

Τό συμπέρασμα τούτο ενισχύει και ή παράοτασις τής Θεοτόκου έστραμ- 
μένης προς δεξιά. 

Οί Βυζαντινοί δηλαδή ζωγράφοι εδοκίμασαν πολλάς δυσκολίας διά τήν 

εντός καμάρας τοποθέτησιν τής Άναλήψεως, δημιουργηθείσης άρχικώς διά 

συνεχή επιφάνειαν — τοίχον 2 ή τρούλλον λ Ή μεγαλυτέρα δυσκολία συνί- 

Η. θ6Γ5ΐηΐ£6Γ, Οΐε ^πεοίιίδείιε ΒαεΙπη&ΙεΓεί, \νίβπ, 1926, πίν. XIII 1ι. 
2 Φωτογραφία ύπ’ άριθ. Ο 472 τής έν Παρισίοις ΟοΙΙεείίοπ άε,δ Ηεαίεδ Είικίββ. 

3 Βλ. προχείρως \¥ιι1ίί. ΑΙΙοΙιγ. ιιπά θγζ&πί. Καπδί, II, σ. 549, είκ. 479. Άρχαιο- 

λογικ. Δελτίον, 4,1918, Συμπλήρωμα Παραρτήματος, σ. 29, είκ. 39 

1 ο ί 6 Π1, Μαηαεί, II, σ. 522, είκ. 249, σ. 538, είκ. 255. 

'Η προμετοιπίτ των κωδίκων Βατικανού 1162 καί Παρισινού 1208. 165 

στατο κυρίως εις τήν τοποθέτησιν τής Θεοτόκου. Έδοκιμάσθησαν λοιπόν 

διάφοροι λύσεις, ακόμη και ή παράλειψις τής Θεοτόκου, όπως εις τήν Ομορ- 

φην Εκκλησίαν τής Αίγίνης1. Ή κατά τον 120ν αιώνα επικρατησασα λυσις 

ήτο νά εικονίζωσι τήν Θεοτόκον μετά τού αριστερού ομίλου των Αποστό¬ 

λων έστραμμένην προς δεξιά. Ούτως εΰρίσκομεν αυτήν καί εις τήν ανέκδοτον 

είσέτι τοιχογραφίαν τού Ναού τού Χρυσοστόμου εν Γερακιφ (Εικ. 6), όπως 

και εις μερικά έργα μικροτεχνίας εμπνεόμενα άναμφιβόλως απο ψηφιδωτά ή 

Είκ. 6. Τμήμα τοιχογραφίας τής Άναλήψεως έν τφ Ναφ 

τού Χρυσοστόμου έν Γερακίφ. 

τοιχογραφίας 2. Τον τύπον δμως τούτον τής προς δεξιά εστραμμένης Θεοτό¬ 

κου δεν εδημιούργησαν οί τεχνίται τού 12ου αίώνος, διότι ευρισκομεν αυτόν, 

1 Γ. Σωτηρίου έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, 2,1926,253. 

! Στεατίτης Τολέδου: Βαίΐοη, ’Ένθ’ άν. σ. 240, είκ. 149. Έλνεφάντινον άνάγλυφον 

Έθν. Μουσείου Φλωρεντίας: Ουίόετίεΐ, ’Ένθ’ άν. πίν. VII. Τήν αυτήν στάσιν έχει ή 

Θεοτόκος καί εις τήν μικρογραφίαν τού είς τον 11 ον αιώνα αναγόμενου υπ’άριθ. 74 

Ευαγγελίου τής Έθν. Βιβλιοθήκης των ΙΙαρισίων : [Η. Οιυοπί], Εναπφίεδ ανεε ρεΐπ- 

ίυι-εε όγζ&πΐϊηεδ <3υ Χίε δΐέείε, Ρατίδ, [1908], I, πίν. 90. Εκεί όμως δχι μόνον ή Θεο¬ 

τόκος, άλλα καί πάντες οί Απόστολοι είναι έστραμμένοι προς δεξιά καί δχι συμμετρι¬ 

κούς κάτω τοΰ άναλ,αμβανομένου Ιησού, δστις εύρίσκεται είς το δεξιόν περιθώριον. 

Ή διάταξις αΰτη είναι φανερόν δτι έδημιουργήθη εκεί, ινα έξοικονομηθή χώρος διά τήν 

γραφήν τοΰ κειμένου, δπως τούτο συμβαίνει καί είς τό εν Βερολανφ Ψαλτηριον Η&ιαϊΐ- 

Ιοη, όπου δμως ή Θεοτόκος είκονίζεται κατενώπιον. ]. Τίΐοίταπευ, βίε Ρδαΐΐεπίΐη- 

δίΓΗ-Ιίοπ ίιπ Μϊΐΐεΐ&ΐίετ, Ηεΐδίπ^ίοτδ, 1895, σ. 63, είκ. 81. 
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αν κοα πολύ σπανίως, εις παλαιοχριστιανικά η δη μνημεία1. Απλώς λοιπόν 

ούτοι^εφήρμοσαν τό παλαιόν εκείνο σχήμα εις την παρουσιασθείσαν ανάγκην. 

Ηδη όμως κατά τον 130ν αιώνα, ώς δεικνύει ή από τοΰ έτους 1259 

χρονολογουμένη^ τοιχογραφία τής Βοϊάνας εν Βουλγαρία2, ή Θεοτόκος ευρε 
την θεσιν της, εϊκονιζομενη κατ’ ενώπιον μεταξύ των Αποστόλων τής άρι- 

στερας ομάδος. Αλλά καί ή θέσις αΰτη δεν έμεινε σταθερά. Κατά τον 14ον 

αιώνα εις τον Μυστράν ό ζωγράφος του Βροντοχίου, καί τούτον πιθανόπατα 

ακολουθών^δ τοΰ ναΐσκου του Άγ. Ίωάννου, επανέρχονται εΐς την απ’ εύθείας 

και πάλιν αντιγραφήν συνθέσεως ευρισκόμενης επί συνεχούς επιφάνειας, ήν 

απλώς διαιρουσιν είς δυο μέρη. Διά τον λόγον αυτόν ή Θεοτόκος καί ό εις 

των Αγγέλων βρίσκονται εΐς τό ά'κρον τής μιας όμάδος των Αποστόλων, 

άντιστοίχως δέ είς τό άκρον τής άλλης όμάδος ό έτερος “Άγγελος3. Διαρ- 

κουντος όμως του 14ου αίώνος οΐ ζωγράφοι επανέρχονται είς την διάταξιν 

τής Βοϊάνας,^ήτις εν τελεί καί επικρατεί. Εΐς τό κέντρον δηλαδή τής μιας 

ομάδος^των Αποστόλων τίθεται ή Θεοτόκος, είς δέ τό κέντρον τής ετέρας 

ο εις των Αγγέλων. Τήν διάταξιν ταΰτην ευρίσκομεν είς τήν Περίβλεπτον 

χαι είς τήν Παντάνασσαν τοΰ Μυστράν Ό τύπος όμως τής προς δεξιά 

«στραμμένης Θεοτόκου δεν έξέλιπε. Τούτον ευρίσκομεν άρχομένου τοΰ 14ου 

αίώνος^είς τάς τοιχογραφίας τοΰ Πρωτάτου εν Άγ. Όρει* Ό Πανσέληνος, 

εις ον αποδίδονται αΐ τοιχογραφίαι αύται καί δστις κατά προτίμησιν ανα¬ 

τρέχει είς^ παλαιούς είκονογραφικούς τύπους, ετοποθέτησε παραδόξως τήν 

προς δεξιάςεστραμμένην Θεοτόκον όχι επί καμάρας, οπότε θά υπήρχε δικαιο¬ 

λογία τις, αλλ επί τοΰ τοίχου, χωρίς νά ύπάρχη κάμμία αιτία άναγκάζουσα 

τήν κατά τον τρόπον τοΰτον απεικόνισιν αυτής, παρά μόνον δτι οΰτω δίδεται 
ίσως περισσότερα κίνησις είς τήν δλην σύνθεσιν. 

Ή έπίδρασις των τοιχογραφιών τοΰ Πρωτάτου ύπήρξεν, ώς είναι γνω¬ 

στόν, λίαν ισχυρά επί τών Άγιορειτικών διακοσμήσεων τοΰ 16ου αίώνος6, 

* Ξυλόγλυπτος θΰρα της 5. δαώι.π έν Ρώμη: \ν.Νβα58, ϋώ Κυπδί άβτ αΐίεπ 
ΟΙΐΓίδΙεπ Αιι^ΒΐηΐΓβ 1926, πίν. 68. Πρβ. καί Ε. έν Αηιοποαη ;0αΓη31 ο£ 

ΑΓοΙι&βοΙο^, 19, 191ο, 28ο. Σχέδιον έν τη Βιβλιοθήκη τοΰ νΛηάβοτ άπολεοθέντος 
εγκολπίου: ΒγζιιηΙ. ΖοιΙεοΗτ. 23, 1914, πίν. έναντι σ. 222, είκ. 1. Μολύβθινοι «εδλονίαι» 

» ΐσϊΐνΐ1ζ : ΒΙΟΓΪ3. άεΐΐ’ &ι·ίε 0ΓΪ8ίί»ιΐ3, VI, πίν. 435. ι ΟπίΟεΓίεί 
Ενθ’ αν. σ. 40, είκ. 1 5. ’ 

Α· ΟΓ3.5&Γ, Ι,’β^Ηδβ άε Βοϊεπε, δοθίΐ, 1924, πίν. XIV. ά. 

> " “ΐ1ΐ6.ί:: Μΐ3ΐΓ&; πί\· 92-3 -4, 105-5- Τό αυτό φαίνεται οτι συνέβαινε καί είς 
την Λυαγγελιατριαν, ως δυναταί τις νά συναγάγη από τό διασωθέν τμήμα, Μ ί 11 ο ί 
Ενθ αν. πιν. 136. 2. ? 

4 ΜϊΠεί, ΜίδΙι-3, πίν. 109,138. 
* Μϊ 11 βί, Αίΐιοε, πίν. 13. 2, 18. ι. 

„ ° ^αΐίί, Ενθ άν. 11597. Ό\ν. ακολουθεί τήν τότε επικρατούσαν εσφαλμένη ν γνώμην, 
οτι αι τοιχογραφίαι τοϋ Πρωτάτου έγένοντο κατά τό έτος 1526. Τήν από τών αρχών τοΰ 
. . . αιωνος χρονολόγησιν αυτών παραδέχεται είς τό νέον βιδλίον του : ΒΛΗοβτηηΙιίκΓΐι- 
κπτίδοΟβΓ ΙΝ&οΙιΙγε^ ζιι Αΐίςΐιπδίΐΐοΐιβ ιιηά Βγζ&πΐίηϊεοίιε Κηηεί, ΡοΙεάαιπ, 1936*81. 
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διά τον λόγον δέ αυτόν είς τάς περισσοτέρας τών Άθωνιτικών τοιχογραφιών 
τών χρόνων εκείνων ευρίσκομεν τήν Θεοτόκον είς τήν σκηνήν τής Άναλήψεως 

εστραμμένην προς δεξιά 1. 
Έκ πάντων τών ανωτέρω εξάγεται τό ασφαλές, ως τουλάχιστον ^νομίζω, 

συμπέρασμα δτι ή επί τής εξεταζόμενης προμετωπίδος άπεικόνισις τής Άναλή- 

ψεως έχει αντιγραφή εκ συνθέσεως ευρισκόμενης εις το εσωτερικόν καμαρας. 

Τήν θέσιν δμως, ήν έν τω Ναφ τών Άγ. Αποστόλων κατείχεν ή ψηφι¬ 

δωτή παράστασις τής Άναλήψεως, γνωρίζομεν ασφαλέστατα, χάρις εις τας 

διασωδείσας περιγραφάς τοΰ Ναοΰ. 
Ή σύνθεσις αΰτη κατείχε τον κεντρικόν τροΰλλον τοΰ Ναοΰ μέχρι περί¬ 

που τοΰ τέλους τοΰ 12ου αίώνος, οπότε τήν θέσιν αυτής κατέλαβεν ό υπό 
τοΰ Εύλαλίου πιθανότατα ποιηθείς Παντοκράτωρ2 Είς ποιον μέρος τοΰ 
Ναοΰ είκονίσθη τότε ή Άνάληψις δέν γνωρίζομεν, διότι τό προς αυτήν σχε¬ 

τικόν μέρος τής περιγραφής τοΰ Μεσαρίτου δέν διεσωθη. Ο Η6ί5€ηΐ>ετ§· 

έτοπυθέτει αυτήν κατ’ εικασίαν εις τον νότιον τροΰλλον ή αλλά τοΰτο^ δέν 
είναι ασφαλές. Έν πάση δμως περιπτώσει ό έκτελέσας τήν απασχολούσαν 
ημάς μικρογραφίαν δέν θά ήτο δυνατόν νά έ'χη ώς πρότυπον τήν μέχρι τοΰ 
τέλους περίπου τοΰ 12ου αίώνος ύπαρχου σαν έν τω κεντρικό τρούλλω τών 
Άγ. Αποστόλων, δηλαδή επί συνεχοΰς επιφάνειας εύρισκομένην, παράστασιν 

δΤ οΰς λόγους ανωτέρω διά μακρών έξεθέσαμεν. 
Ή έξεταζομένη λοιπόν παράστασις τής Άναλήψεως επί τής άπασχολού- 

σης ημάς προμετωπίδος ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τον Ναόν τών Αγίων 

Αποστόλων. _ 5 , _ 
Υπολείπεται ακόμη ή παράστασις τής Πεντηκοστής ή ομοίως επί τής 

προμετωπίδος ευρισκόμενη. 
Τήν εξήγησιν τής έκεΐ παρουσίας τής συνθέσεως ταύτης θά παράσχωμεν 

κατωτέρω. 

II. 

Οΰτω τό έν τή προμετωπίδι οικοδόμημα ασφαλώς δέν είκονίζει τον 

Ναόν τών Άγ. Αποστόλων. 

Άλλα τί παριστάνει τοΰτο; 
Τήν άπάντησιν εΐς τό έρώτημα διδουσιν εις ημάς αι επικεφαλίδες θυο 

λειτουργικών είληταρίων. 
Τό έν τούτων, τό καί σπουδαιότερον, προέρχεται έκ Βερροίας καί φυλάσ¬ 

σεται είς τό τμήμα τών χειρογράφων τής έν Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης4. 

1 ΜΐΠβΙ, ΑίΗ05, πίν. 120. 4, 1119. 4, 196· ϊ, 232. 2, 259-4- 
2 Περί τών ζητημάτων τούτων καί περί τών πιθανών αντιγράφων τοΰ έν τφ τρούλλψ 

ψηφιδωτού τής “Αναλήψεως πραγματευόμεθα έν ιδία μελέτη. Βλ. σ.173 σημ. 2. 
3 ΗεΪ50π1>6Γ§, "Ενθ’ άν. 153. Πρβ. καί τό αυτόθι έν σ. 141, είκ. 3 διάγραμμα. 

* Αίσθανόμεθα τό καθήκον νά ευχαριστήσου μεν καί από τής θέσεως ταύτης θερμό¬ 

τατα τον Διευθυντήν τοΰ τμήματος τών χειρογράφων τής Έθν. Βιβλιοθήκης καθηγη- 
•. -π . .. κ.Λ -,Γ.ϊίΛί.Λνν'ν ·>ρΑ’ τπΛΡηνϋν θιιΤν πασαν ευκολίαν ποόε 

ΙΙ|ν Λ. «νν» ν.|. - ΙΊ-·1 ' ’ - 

μελέτην τοΰ πολυτίμου τούτου είληταρίου. περί ού προσεχώς δημοσιεύομεν Ιδίαν μελέτην· 
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προμετωπίδος τον Βατικανού και τοΰ Παρισινού κωδικός, άλλα μέ αναλογίας 

περισσότερον έπιμήκεις. Ή αυτή διάταξις τών πέντε τροΰλλων, τό αυτό ορθο¬ 

γώνιον άέτιομα, ό αυτός αριθμός τών επί τής προσόψεως ανοιγμάτων, χωρι- 

ζομένων μέ όμοιας μορφής κίονας, τό αυτό τρίλοβον σχήμα τοΰ μεσαίου 

ανοίγματος, ή αυτή τέλος άπομίμησις όρθομαρμαρώσεως και ενθετικής δια- 

κοσμήσεως εις τό υπέρ τά ανοίγματα τμήμα καί εις τό αέτωμα. 

"Αν όμως τό αρχιτεκτονικόν πλαίσιον είναι τό αυτό, ή εικονογραφική 

διακόσμησις είναι πολΰ διάφορος. Εις τον έν τφ άετώματι ή μικυκλικόν χώρον 

ευρίσκομεν, αντί τής Πεντηκοστής, παράστασιν τής Θεοτόκου έν προτομή 

κατενώπιον, μέ τάς χεΐρας ύψουμένας εις σχήμα δεήσεως. Εις τήν πρόσοψιν, 

κάτω τής Θεοτόκου καί κατά τάς γωνίας, αντί τών δυο τετραγώνων μαρμα¬ 

ροθετημάτων, παρίστανται έν προτομή οί κορυφαίοι τών Αποστολών, ο 

Πέτρος καί ό Παύλος. Τέλος υπό τά τρία ανοίγματα καί όπισθεν τών χωρι- 

ζόντων αυτά κιόνων εύρίσκεται Αγία Τράπεζα καλυπτομένη υπό Κιβωρίου, 

εκατέρωθεν δέ αυτής, αριστερά ό "Αγ. Βασίλειος καί δεξιά ό "Αγ. Ιωάννης 

Χρυσόστομος, κρατούντες είλητάρια καί τελοΰντες τήν λειτουργίαν μετά τεσ¬ 

σάρων διακόνων. 

Ή παράστασις αυτή τών δυο συλλειτουργοΰντων Τεραρχών, τών συγ¬ 

γραφέων τών εν χρήσει Λειτουργιών, επιτρέπει εις ημάς νά προσδιορίσω μεν 

μετ’ ασφαλείας τό μέρος δπου ή σκηνή αΰτη συμβαίνει. Ή 'Αγία Τράπεζα, 

εκατέρωθεν τής οποίας εικονίζονται οι Τεράρχαι καί οί διάκονοι, δεικνύει 

σαφώς δτι εκεί παρίσταται τό "Αγιον Βήμα. 

Τοΰτου εξακριβωθέντος, είναι ευκολον νά ταυτίσωμεν καί τά λοιπά μέρη 

τής παραστάσεως. Ή πρόσοψις μέ τά τρία ανοίγματα παρισιφ άναμφιβόλως 

τό Είκονοστάσιον. Τούτο έπιβεβαιοΰσι καί οί κίονες μέ τούς διπλούς κορμούς 

τούς φέροντας έν τώ μέσφ κόμβον, οίτινες είναι, ως γνωστόν, συνηθέστατοι 

εις μαρμάρινα Βυζαντινά Τέμπλα1. Επίσης τούτο καθιστώσιν ετί πιθανω- 

τερον αί ύπεράνω τών ανοιγμάτων κατά τάς γωνίας, δύο προτομαί τών 

Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Πράγματι αί εικόνες τών δύο κορυφαίων 

Αποστόλων εικονίζονται έν προτομή όχι σπανίως είς τό πάχος τών τοίχων 

τών χωριζόντων τό κυρίως Βήμα άπό τής Προθέσεως καί τοΰ Διακονικού. 

Είς τήν θέσιν ταύτην, ύπεράνω τοΰ Εικονοστασίου, ευρίσκομεν αρχομενου 

τοΰ 14ου αίώνος εντελώς άναλόγους προτομάς τών δύο κορυφαίων εις το 

Πρωτάτον τοΰ 'Αγ. "Ορους2. Τό περιβάλλον τας δυο ταυτας προτομάς εν 

τή άπασχολούση ημάς έπικεφαλίδι όδοντιοτόν πλαίσιον φαίνεται άντιγραφον 

1 Τμήματα τοιούτων κιονίσκων, έκ Τέμπλων προερχομένοιν, εόρίσκονται, ώς γνωστόν, 

πανταχοΰ τής Ελλάδος. Ενταύθα άναφέρομεν παραδείγματα τινα έκ Τέμπλων ακεραίων 

κατά χώραν διασωζομένων: ΜϊΗβΙ, Μίείτα, πίν. 44.2,45.3· Άρχεΐον Βυζαντινών 

μνημείων, 1, 1935, σ. 25, είκ. 14, ο. 30-1, είκ. 20-21. 

* Μ Π Ιοί, ΑΙάοε, πίν. 5.2. Πρβ. καί πίν. 38. ι, 39.1. 

Α. Ξυγγοπούλου 

Είκ. 7. Ή έπικεφαλίς του έν τή Έθν. Βιβλιοθήκη τών Αθηνών 

λειτουργικού είληταρίου. 

Το έν λογιρ είληταριον, άνήκον, ώς εξάγεται έκ τής γραφής του, είς τον 

120λ αιώνα, περιεχει την Λειτουργίαν τοΰ Μεγάλου Βασιλείου. Είς τήν εν αρχή 

αυτού επικεφαλίδα (Είκ. 7) παρίσταται οικοδόμημα εντελώς δμοιον προς τό τής 
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τάς μαρ μαρίνας ζεύξεις τάς διαχωριζοΰσας εις τούς ναούς τάς πλάκας τής 

όρθομαρμαρώσεως, ήν άλλωστε απομιμείται ολόκληρος ή πρόσσψις 1. 

Τούτων ούτως έχόντων δύναται νά εξηγηθή καί ή κάτω τού ορθογωνίου 

αετώματος μορφή τής δεόμενης Θεοτοκου. Αύτη δεν δύναται νά είναι άλλη 

άπο την Πλατυτέραν τής Άψΐδος. "Οτι δέ ή Θεοτόκος εΐκονίζεται εν τη θέσει 

ταύτη όχι σπανίως υπό τον τύπον τής δεόμενης, άνευ τού Βρέφους, δεικνύουσιν 

όχι μόνον τά υπάρχοντα μνημεία 2, άλλα καί ή υπό τού Φωτίου περιγραφή 

τής Νέας Εκκλησίας τού Βασιλείου Α' Μακεδόνος, όπου «ή άπό του θυσία- 

στηρίου άν εγειρόμενη άψίς, τη μορφή τής Παρθένου περιαστράπτεται, τάς 

άχράντους χεΐρας ΰπ'ερ ημών εξαπλονοης, και πραττομένης τώ βασιλέί την 

σωτηρίαν, και κατ’ εχθρών ανδραγαθήματα» 3. 

Ή όλη λοιπόν επικεφαλίς είκονίζει όχι ολόκληρον εκκλησίαν, αλλά μόνον 

τό Ιερόν. Είναι δηλαδή είδος κατά πλάτος τομής εκκλησίας μέ ό'ψιν προς τό 

Τερόν, ούτως ώστε νά φαίνεται τό Τέμπλον και ή όπισθεν αυτού Άψίς. 

Ή έν τή άπασχολούση ημάς έπικεφαλίδι τού ειληταρίου των Αθηνών 

άπεικόνισις άμφοτέρων των συγγραφέων των έν χρήσει Λειτουργιών, τού 

Αγ. Βασιλείου δηλαδή καί τού Άγ. Τωάννου Χρυσοστόμου, συλλειτουργούν- 

των, ένφ τό είλητάριον περιλαμβάνει, ως εΐδομεν, μόνον τήν Λειτουργίαν 

τού Άγ. Βασιλείου, δεικνύει σαφώς οτι ή επικεφαλίς αύτη άντεγράφη εξ 

ειληταρίου ή βιβλίου περιέχοντος άμφοτέρας τάς λειτουργίας. Ό αρχικός 

λοιπόν σκοπός τής συνθέσεως, ής άντίγραφον είναι ή επικεφαλίς τού εΐλητα- 

ρίου τών Αθηνών, ήτο νά κόσμηση τήν αρχήν ειληταρίου ή βιβλίου περι¬ 

έχοντος τάς έν χρήσει εις τήν Εκκλησίαν Λειτουργίας. 

Πότε έδημιουργήθη ή σύνθεσις αύτη δεν είναι εύκολον νά προσδιορι- 

σθή επακριβώς. Τών κιονίσκων μετά διπλών ή τετραπλών συνδεόμενων 

κορμών, ούς εύρίσκομεν εις τήν σύνθεσιν ταύτην, έγένετο χρήσις εις τά 

σφζόμενα μνημεία άπό τού 12ου κυρίως αίώνος4, εις τά χειρόγραφα όμως 

εύρίσκομεν αυτούς ήδη άπό τού 10ου 5. "Αν έξ άλλου λάβωμεν υπ’ οψιν ότι 

1 Τοιαύτας ζεύξεις έν τή αρχική αυτών θέσει βλ,. προχείρως παρά Κ.. IV. δοΐιαίίζ- 

8. Η. Β 3-ΓΠδΙβγ, ΤΙιε Μοη3.3ΐ6Γ7 ο£ δειΐηί ΒιιΙϊβ οί δΐίπδ, ίπ ΡΗοσύ;, Εοπάοη, 1901, πίν. 

39-42. Διά τά μαρμάρινα πλαίσια τά περιβάλλοντα έξωγραψημένας μορφάς έν τφ ’Αφεντικφ 

τοϋ Μυστρά βλ. Α. Όρλάνδον έν ’Αρχείψ Βυζαντινών μνημείων, 1, 1935, 152 κ. έξ. 

Αγ. Σοφία Κίεβου: ΡΒ. δ οΒ \ν οϊ η ί α γ ί Η, ΟβδοΚϊοϊιΐθ άετ ταδδίδοΐιεη Μπίετεϊ 

ΐηι ΜίΐΙβΙ&ΙίεΓ. Ηαει§, 1930, σ. 49, εϊκ. 18. Νέα Μονή Χίου: Α. Οτίαπάοε, Μοπυ- 

1Β6Π13 άνζ&πίίιΐδ άβ 0ΗΪΟ3, Αίΐιέηεδ, 1930, πίν. 18. ι. Γρατσάνιτσα έν Σερβία: VI. 

Ρβίΐτονΐο, Βα ρεΐπίατε 56ΐϊ>β άα Γηογεη - ά§ε, ΙΓ, Βοο^ι&ά, 1934, πίν. Ι,ΧΧΙΙ. ι 

Ταξιάρχαι Καστοριάς: Νέα Εστία, 1933. τεϋχ. Χριστουγέννων, σ. 6, είκ. 2. 

3 Μ ί. £ η β, Ρ. Ο. 102, 572. 

Ορλανδος εν ’Λρχ. Βυζαντ. μνημ. 2, 1830, 22. 

° II Μβηο1ο§ϊο, πίν. 285. 
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οί πεντάτρουλλοι ναοί, μέ τούς τέσσαρας τρούλλους κατά τάς γωνίας, εξ ών 

έχει εμπνευσθή ή υπό μελέτην επικεφαλίς, διαδίδονται έν Κωνσταντινουπόλει 

άπό τού 9ου αΐώνος, οπότε άνηγέρθη υπό τού Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος _ 

ή περίφημος Νέα1, πρέπει νά καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα ότι ή αρχική < 

σύνθεσις, ήν άντιγράφει ή ήμετέρα επικεφαλίς, έδημιουργήθη πιθανώτατα 

ευθύς μετά τούς είκονομαχικούς χρόνους. Τούτο άλλωστε νομίζω έπιβεβαιοΐ 

ή κατά τον 10ον ήδη αιώνα άπομίμησις καί παρανόησις αυτής υπό τού Γερμανού 

ή Σλαύου τεχνίτου έν τω Ψαλτήριο,) τής Ττονοδ (Οοάοχ ΟετίπιάΐΑίιυε)2. 

Τήν έξέλιξιν, ήν συν τή παρόδφ τού χρόνου ύπέστη ή σύνθεσις αύτη, 

δεικνύει είς ημάς ή επικεφαλίς τού ύπ’ άριθ. 707 λειτουργικού ειληταρίου τού 

φυλασσόμενου είς τήν έν Πάτμω Μονήν τού Άγ. Τωάννου Θεολόγου3. 

Τό είλητάριον τούτο περιέχει ομοίως τήν Λειτουργίαν τού Άγ. Βασιλείου 

καί τήν τών Προηγιασμένων, εγράφη δέ κατά τον 130ν αιώνα4. Καί είς τήν 

επικεφαλίδα ταύτην (Είκ. 8) ή γενική μορφή τού οικοδομήματος μέ τούς 

πέντε τρούλλους καί τά τρία έπί τής προσόψεως ανοίγματα είναι ή αυτή. 

Τό όλον όμως είναι πτωχότερον καί ή άρχομένη παρανόησις τού αρχικού 

προτύπου είναι καταφανής. Ή Πλατυτέρα εξακολουθεί άκόμη νά κατέχη τήν 

Αψίδα, όχι όμως πλέον δεόμενη, άλλ” έν προτομή. Μεταξύ τού άνω μέρους, 

όπου ή Θεοτόκος, καί τών τριών τόξων τής προσόψεως έχει παρεμβληθή άλλο 

τμήμα οικοδομήματος μέ τρία παράθυρα καί στέγην καλυπτομένην διά 

κεράμων. Αΐ κατά τάς γωνίας δύο προτομαί τών Αποστολών, ας ειδομεν εις 

τό είλητάριον τών Αθηνών, δέν ύπάρχουσι πλέον. Τά τρία ανοίγματα τής 

προσόψεως φέρουσι τόξα, ένφ είς τό είλητάριον τών Αθηνών, τό πλησιέ- 

στερον προς τό άρχικόν πρότυπον, τά εκατέρωθεν τού μεσαίου φέρουσιν 

εύόύ έπιστύλιον, τό δέ μεσαΐον τρίλοβον τόξον. Τέλος αυτή ή υπό τά τόξα 

παράστασις έχει μεταβληθή.Ό ζωγράφος, συνεπέστερος προς τό περιεχόμενον 

τού ειληταρίου, απεικόνισε μόνον τον “Αγ. Βασίλειον λειτουργούντα ενώπιον 

'Αγίας Τραπέζης, άνευ πλέον Κιβωρίου, καί έχοντα εκατέρωθεν δύο διακόνους 

κρατούντας ριπίδια λειτουργικά. 

Παρά τήν πτωχοτέραν έν τούτοις έμφάνισιν αυτής, είναι φανερόν οτι 

ή επικεφαλίς τού ειληταρίου τής Πάτμου απορρέει έκ τού αυτού προτύπου, 

ού τήν άρχικήν μορφήν διέσωσε πιστότερον τό είλητάριον τών Αθηνών. 

1 ’Αρχ. Βυζαν. μνημ. 1, 1935, 144 κ. έξ. 

2 Είκών παρά Νεστεί5ον, Ένθ’ άν. σ. 257, είκ. 80. 

3 Έγχρωμος άπεικόνισις παρά Ο. 5 3.οορΐ εν Οετα ΚΚοάοε, 6- ι, 1932-3, πίν. 

νντττ π~Α « ί%ΚΑ 

4 Ί. Σακκελίω νος, Παιμιακή Βιβλιοθήκη, ’Αθήναι, 1890, σ. 275, άριθ. ΨΖ'. 
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Είκ. 8. Έττικεφαλίς του ύπ’ άριΟ. 707 λειτουργικού είλη- 

ταρίου τής Μονής Πάτμου (.^οορί). 

Ή προμετίοπίς των κωδίκων Βατικανού 1162 και Παρισινού 1208. 178 

III. 

Τίς όμως ή σχέσις τής επικεφαλίδος των ειληταρίων των Αθηνών και 

τής Πάτμου (ΕΙκ. 7, 8} προς την προμετωπίδα των χειρογράφων του Βατι¬ 

κανού και των ΙΙαρισίων; (Είκ. 1, 2). 

Έκ των ανωτέρω λεχθέντων ή σχέσις αΰτη καθίσταται νομίζω αρκούν¬ 

τως φανερά. 

Τό άρχιτεκτόνημα είναι, ως εΐδομεν, τό αυτό μέχρι καί των ελάχιστων 

λεπτομερειών, ή εϊκονογραφική όμως διακόσμησις είναι διάφορος. 

Την εν τοΐς εΐληταρίοις θέσιν τής Πλατυτέρας καταλαμβάνει ή Πεντη¬ 

κοστή, τούς συλλειτουργοΰντας Ίεράρχας μετά των διακόνων άντικαθιστώσιν 

ή Άνάληψις και οι εκατέρωθεν αυτής Προφήται. 

Είναι ήδη ανάγκη νά εξετάσωμεν διά τίνα λόγον έζωγραφήθησαν αΐ 

δυο αΰται είκονογραφικαί σκηναί, Άνάληψις καί Πεντηκοστή, καί διατί 

προετιμήθησαν αύται εκ τής δλης Ευαγγελικής ιστορίας1. 

Εΐδομεν ανωτέρω δτι ή παραστασις τής Άναλήψεως έν τή άπασχολούση 

ημάς προμετωπίδι τού Βατικανού καί των Παρισίων (Εικ. 1, 2) έχει αντιγραφή 

έκ συνθέσεως ευρισκόμενης εις τό εσωτερικόν καμάρας. Εΐδομεν επίσης δτι 

εις πλείστους Βυζαντινούς ναούς ή Άνάληψις καταλαμβάνει την καμάραν 

την εύρισκομένην ύπεράνω τού Ιερού. Την θέσιν ταΰτην έπιβάλλουσι λόγοι 

δογματικοί καί λειτουργικοί, ως έν άλλη εργασία ημών άναπτύσσομεν2. 

Ή εν τή έξεταζομένη λοιπόν προμετωπίδι παραστασις τής Άναλήψεως σχε¬ 

τίζεται στενώς προς τον διάκοσμον τού Ιερού, τό όποιον παριστά ή δλη 

είκών. Τούτο εξηγεί ακόμη καί την εκατέρωθεν τής Άναλήψεως άπεικόνισιν 

τών δυο Προφητών, ως έπιτρέπουσι νά συμπεράνωμεν αί επί τών είλητα- 

ρίιον αυτών άναγεγραμμέναι προφητεΐαι. Τούτων ή τού Δαβίδ «’Ανέβη 

ό Θεός εν άλαλαγμφ», αναγράφεται καί υπό τής Ερμηνείας τών ζωγράφων 

ακριβώς διά την παράστασιν τής Άναλήψεως3, τής δέ τού Ήσαΐου «Τίς 

οντος ό παραγενόμενος εξ ’Εδώμ», μία τών πηγών τής Ερμηνείας αναφέρει 

διά την Άνάληψιν την συνέχειαν « Ερύθημα Ιματίων (αυτόν) έκ Βοσύρ. 

ούτως ώραίος έν στολή (αυτού)»4, ώστε νά είναι βέβαιον δτι καί αύτη 

άναφέρεται εις την Άνάληψιν καί ό'χι εις τό Πάθος, ώς εΐχεν υποθέσει 

ό δτοΓη&]ο1ο5. 

1 Κατά τόν Κοπάι^οίί, ΗίεΙοΐεβ άβ Γατί 8γζ3ηΙΐη, II, 119 κ. έζ. ή εκεί παρά- 

στασις τής Άναλήψεως συμβολίζει την δι’ αυτής σωτηρίαν τοΰ κοσμου. 

ν Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως έν τή άψΐδι τοΰ Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης. 

Δημοσιεύεται προσεχώς έν τή Αρχαιολογική Έφημερίδι. 

3 Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Ά. Παπαδοποόλου Κερα- 

μέοις, Πετρουπολις, 1909, 82, 277. 

4 Ενθ’ αν. 277. 5 ίϊ ί υ 1 υ ϋ] υ] ο, ΈνΟ’ αν. α. 8. 
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Ό έκτελέσας λοιπόν την υπό μελέτην μικρογραφίαν άντέγραψεν έκ τής 

καμάρας τοΰ Ιερού όχι μόνον την Άνάληψιν, άλλα και τούς συνοδεύοντας 
αυτήν δυο Προφήτας. 

Περί τής θέσεως των Προφητών τούτων εν τή εκκλησία, ήν ειχεν ώς 

υπόδειγμα δ ζωγράφος, ιδέαν τινά δίδουσιν αΐ τοιχογραφίαι πολλών ναών 

τών Βυζαντινών και τών μετά την Άλωσιν χρόνων1. Τής συνήθειας δέ 

ταΰτης, νά τίθενται εκατέρωθεν εκάσιης Ευαγγελικής σκηνής Προφήται μετά 

προφητειών σχετικών προς αυτήν, την τελευταίαν άπήχησιν εύρίσκομεν εις 

την Ερμηνείαν τών ζωγράφων, δπου δι5 6 εκάστην σκηνήν αναγράφονται και 

αΐ σχετικά! προφητεΐαι2. 

Άλλα καί ή Πεντηκοστή, ή εΐκονιζομένη επί τής προμετωπίδος, ανήκει 

επίσης εις τά εικονογραφικά θέματα τα τιθέμενα κατά προτίμησιν εις τό 

Τερόν. Πράγματι τήν Πεντηκοστήν εύρίσκομεν εις τήν ύπεράνω τοΰ 'Ιεροΰ 

καμάραν, ή τήν ήμισφαιρικήν οροφήν, ή καί εις τούς τοίχους ακόμη, άλλοτε 

μόνην3 και άλλοτε μετά τής Άναλήψεως4, μετά τής οποίας πολλάκις δια¬ 

μοιράζεται τήν καμάραν5. Ή έν τφ Ίερφ τοποθέτησις και τής είκονογρα- 

φικής ταύτης συνθέσεως υπαγορεύεται από λόγους λειτουργικούς. Κατά τούς 

μυστικούς δηλαδή ερμηνευτάς τής λειτουργίας, ώς εν άλλη μελέτη εξεθέσα- 

μεν5, ή ύπεράνω τοΰ 'Ιεροΰ καμάρα συμβολίζει τον μυστικόν ουρανόν, 

οπού άνήλθεν δ Τησοΰς κατά τήν Άνάληψιν και δπου εύρίσκεται δ θρόνος 

τοΰ Θεοΰ, δν συνηθέστατα εικονίζει ή εις τήν καμάραν ζωγραφουμένη 

Ετοιμασία7. Έκ τοΰ μυστικοΰ τούτου ουρανού κατήλθε και τό “Αγιον 

Πνεύμα κατά τήν Πεντηκοστήν, πολλάκις δέ βλέπομεν τας πυρίνας γλώσσας 

1 Ο. άε ^τρίιαηίο η, 1/65 έ§1Ϊ565 παρεδίτεδ άε Οβρρεάοεε, I. 2, σ. 817 κ. έξ. 321 

κ. έξ. 402 κ. έξ. 437 κ. έξ. 2ε σΐόπηι, πίν. 86.1-2, 97. ι, 102.2-3, 113.3-4; 115, 117.2-3, 

118.1-2. Μΐΐΐεΐ, ΜίδίΓΗ., πίν. 121.3 (’Αναφέρεται είς τήν έπ! τοΰ παραπλεύρως τοίχου 
σκηνήν τής ’Αναστάσεως. Πρβ. Ερμηνείαν, νΕνθ’ άν. 277). Μίΐΐεί, Αίΐιοδ, πίν. 81.2, 

84.3, 86.ι, 87.ι, Ι22.ι, 190.1,3, 224. 

5 Ερμηνεία, Ένθ’ άν. 79 κ.έξ. 274 κ.έξ. 

3 Ε· Βϊεζ-Ο. ϋετηιΐδ, Βγζεηάπε Μοδδϊοδ ΐη Οτεεεε, 03ΐη1)π<326 Μαδδ. 1931, 

είκ. 7. Α. ΟγϊΙβγ, 1/3 ρείπίατε τεΐί^ίεαδε εη Βαί^&πε, Ρατΐδ, 1928, 323, 338. 

4 ΜίΙΙεΙ, Α11αο8, πίν. 188.1. ΡείΒονΐο, 1/3 ρεΐηίτπ-ε δβτΒε άη ιηο}'εη - έ^ε, II, 

σ. 36, 40, Τοιχογραφίαι εκκλησιών τοΰ 'Υμηττοΰ: Μοναί Θεολόγου καί Καισαριανής, 

Έκδ. Εταιρείας «Ελληνικές τέχνες», Αθήναι, 1933, πίν. 65, 66. Πρβ. καί τό διά¬ 

γραμμα έν σ. 44 τοΰ κειμένου. 

6 Μί 1161, Αίΐιοδ, πίν. 196.ι, 257.1. ΟγεΒεγ, “Ενθ’ άν. 189, 308. Τοιχογραφίαι 
εκκλησιών τοΰ 'Υμηττοΰ, πίν. 22, 24 καί διάγραμμα έν σ. 42. Πρβ. καί Η. ΒτοεΒ- 

1α 3Π5, Όϊε ΚιιηδΙ ίη άεη Αΐΐιοδ-Κΐόδίεηι, Ι/6Ϊρζΐ§, 1891, 74, βλ. καί τά διαγράμματα 
αυτόθι σ. 62, είκ. 6, σ. 70, είκ. 7 καί πίν. 13, 16. 

6 Βλ. σ. 173 σημ. 2. 

' Βλ. προχείρως Τΐι. δείιπιίΐ, Όιε Κοίαιεδίδ - Κιτεΐιε νοη Νίΐτβίε, Βειίίη-Ι/είρζΪ£, 

1927, πίν. XII. 

Ή προμετωπίς τών κωδίκων Βατικανού 1162 καί Παρισινού 1208. 175 

κατερχομένας επί τάς κεφαλάς τών Αποστολών εκ τοΰ Θρονου τής Ετοιμα¬ 

σίας1. Είς τήν Λειτουργίαν έξ άλ?νθυ καί τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Βασι¬ 

λείου δ ίερεύς, κατά τήν ευχήν τοΰ καθαγιασμού τών τιμίων δώρων, παρα- 

καλεΐ, όπως καταπεμφθή επ’ αυτών προς καθαγιασμόν τό Άγ.^ Πνεύμα2, 

τό όποιον κατέρχεται έκ τοΰ μυστικού ουρανού, όπως κατήλθε και κατά τήν 

Πεντηκοστήν3. Τούτο άλλως μαρτυρεί σαφέστερον ή ανάλογος ευχή έν τή 

Λειτουργία τοΰ Άγ. Ιακώβου, δπου γίνεται ρητή μνεία τής Πεντηκοστής4. 

Είς μεταγενεστέρους μάλιστα χρόνους είς τήν σχετικήν ευχήν τής Λειτουργίας 

τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Βασιλείου παρενεβάλλοντο καί τροπάρια έκ τής 

εορτής τής Πεντηκοστής5. 
Αΐ δύο λοιπόν σκηναί αύται, Άνάληψις καί Πεντηκοστή, τίθενται είς 

τό Τερόν ώς συνδεόμενοι μεταξύ των στενώς καί ώς πηγάζουσαι έκ των 

αυτών λειτουργικών λόγων. Τον σύνδεσμον άλλως τούτον εύρίσκομεν είς 

μνημεία παλαιότατα, ώς είναι αΐ έκ Παλαιστίνης μολύβδινοι «εύλογίαι», δπου 

κάτω τοΰ φωτεινού δίσκου τοΰ περιβάλλοντος τον άναλαμβανόμενον Ίησοΰν 

παρίσταται ή χειρ τοΰ Θεοΰ καί ύπ’ αυτήν ή Περιστερά ή συμβολιζουσα^το 

Άγιον Πνεύμα, κατερχομένη επί τής δεόμενης Θεοτόκου5. Τά δύο ταΰτα 

στοιχεία, χειρ τοΰ Θεοΰ καί Περιστερά, άσχετα προς τήν Άνάληψιν, άνήκου- 

σιν είς τήν Πεντηκοοστήν 7. 

Άμφότερα λοιπόν τά έπί τής άπασχολούσης ημάς προμετωπίδος παρι- 

στανόμενα εικονογραφικά θέματα, ή Άνάληψις δηλαδή καί ή Πεντηκοστή, 

άνήκουσιν είς τήν διακόσμησιν τοΰ Τεροΰ. Κατά συνέπειαν η προμετωπίς 

αΰτη διαφέρει από τήν επικεφαλίδα τοΰ είληταρίου τών Αθηνών μόνον 

κατά τό δτι είς μέν τό είλητάριον είκονίσθησαν τά τελούμενα έν τφ Ίερφ, 

δηλαδή οΐ Ίεράρχαι καί οΐ διάκονοι συλλειτουργοΰντες, είς δέ τήν προμετω¬ 

πίδα παραστάσεις είκονογραφικαί εύρισκόμεναι έν τφ Ίερφ. 

Ούτως ή προμετωπίς δύναται νά χαρακτηρισθή απλή άπεικόνισις τοΰ 

1 Οϊεζ-Οειηιΐδ, Ένθ’ άν. είκ. 7. Ιετρίιπηίοη, Ένθ’ άν. Ιετ 3ΐόαπι. πίν. 52.ι. 
’ Ρ. Ε. Β Γ 3 1ΐ I ΤΏ 3 Π, Ι/ϊίΐΙΓ§ϊεδ 63δί6ΓΠ 3310 \ν65ΐβΠ1, I, Ε3δΐ6ΓΠ Ι/ίίΐΙΓ^ΐεβ, 

ΟχίοΓά, 1896, 329, 386, 406. 
8 Ο. ΜϊΙΙεί-ϋ. ΤεΙΒοϊ Κϊεε, Βγζ3ηΐϊηε Ρ3Ϊηίίη§; 3ί ΤτεΒΐζοπά, Ι,οηάοπ, 

1936, 59. 
4 Βγϊ§1ιΙπι3π, Ένθ’ άν. 53. Αμβροσίου (Σταυρινοΰ). Αί αρχαιότατοι καί αι 

σύγχρονοι λειτουργίαι τών κυριωτέρων τοΰ Χριστοΰ Εκκλησιών, Κωνσταντινούπολις. 

1921-22, I, 331'κ. έξ. Πρβ. καί Κ. Καλλινίκου, Ό χριστιανικός ναός καί τά τελού¬ 

μενα έν αύτφ, "Αλεξάνδρεια, 1921, 436. 

5 Βλ. Εύχολόγιον τό μέγα, έκδ. Βενετίας, 1891, 64 σημ. 
8 ΟαΒτοΙ, ΌίεΙϊοπη3ΪΓ6 ά’ατεΐιεοΐοξϊε εΗι-εΐϊεπιιε εΐ <1ε ΗίηΓ§ίε, I. 2, σ. 1742, 

είκ. 459. 
5 Βλ. Ε. Β γ ε Β ϊ ε γ, Ε’αιΐ είιτεΐΐεπ, 2* έκδ. Ρ3Πδ, 1928, 105. 
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■Ιερού, του έποίου άναχαρ,,™ δχι μόνον τό άρχττεχ,οντχόν σχήμα, αλλά χαϊ 
τας εν «υτφ εικον ο γραφικός συνθέσεις. 

Τό συμπέρασμα ιού™ δόνα™ νά βοηθήσ^ ημάς, ϊνα άνεόρωμεν τόν 
λογον,^δι ον η είχων αίη, έτέθη |ν αρχή τού χε,ρογράφου τού Βατιχανού 
και του εν ΓΙαρισιοις αντιγράφου αυτού. 

IV. 

Είναι 4ληΜς 8η 8Χ πρώτης δψεως ή σχέσ,ς ή ύφτσταμένη μεταξύ τής 

κϊΖηΓ' Τ' Γ” περΐΤμέν0υ ™ν δέν είναι εύχόλοος 
κατανοητή. Τα χειρόγραφα χαι τού Βαιιχανοδ χα'ι τών Παρισίων περ,έχου- 

Τν' ω? Χαι " **ϊ Λ*ομ». β όμιλίας τού μοναχού Ίαχώβου άναφερομίας 
εις την νεανιχην ζφην τής Θεοτόχοο. Τ4 θέματα τών όμιλιών τοόΓν εϊν“! 

.7?ς: Συλ^ψ,ξ Τ'5 ®εηι“ου' Γενέσιον αυτής, Είσόδ,α, Μνήστευσις μετά 
του Ιωσήφ, Ευαγγελισμός, Συνάντησις Θεοτόκου καί Ελισάβετ \ 

είχονιτουΐί°1λέ·ντή Π!ίε.σΐνδΤ ',6μ,ί™ν ε°'!των πρή? ^ "Ρομετωπίδα την εικονιζουσαν το Ιερόν εκκλησίας; 

τύτ «Εί? '0 Συν1“ρΐ0ν Ι% 21η! Νοεμβρίου, δπότε Ισρτάζονται τά Είσόδια 

Ι°Τϊ ,Υί;φε™ 0ί Ιερε1ί π“Ρ^“β*εες τήν τρ,ετίζουσαν Θεο¬ 

ί”™! Λ Ζ ™ Τ ^ ·>**«""’ Μόνους ϋοχίήρονς δώδεκα 
άΖ0,οΖβ’Ε·αυΖ μ"Ψ' *Γ ,0δ ίηαντθ!> *«* “* '^εύοιν εΐοεένα. ΖΖ Ζ, ? εν τρ°™Ρ10ν Ι0Ϊ έσπερΐν°* ** Ιδί«ί εορτής λέγεται με α|υ άλλων. ζ Σήμερον ναός <5 Ιμψνχος τής &γ1ας δύ(ης Χριστ0- ^ 

ημών, η μόνη Ιν γνναζξίν ευλογημένη &γνή, προοφερεζα, ζφ Ναφ ,ώ νομ,κώ 

ΧΖΓ ϊγ,α ’-' “λλοχο® δέ· εί? τά *«<"*«" ζ' ’Οδής 
Είοεψερον Ναού εις Μό,α,ον οί οώφρονες πατέρες οου "βρόντε...* < 

, - ^λλ“ Κ“Ια τ0ν Ψευδο- Γερμανόν Κωνσταντινουπόλεως, .Το έπωθεν 
(του Τέμπλου, ήτοι τό βήμα, δηλοΤ τά "Λγ,α τών άγιων.. . Επίσης ΓαΤά 
τον Θεόδωρόν Ανδίδων, πρόβεσις τής χαά’ ήμάς *&χληαία! ^νΤμΖ 

δΓτΓΨευδοί 7<ων “,αίΐ!θ*'£ ^“£ «*» Ίονδαίζον, . χατά 
δε τον Ψευδό- Σωφρόνιόν, .ή πρόάεσ,ς ώοόόναμος πε'φυχε τοΐς τών άγιων 
^γιοις, μάλλον δε και πολύ τούτων μείζων» β. 

1 Διά τόν Βατ ικανόν κώδικα βλ. δΙΟΓηπίοΙο, 'Ένθ’ άν 8 κ X Λ.Λ τα, γτ 

I, ΡχτΤιΒίβΤβΓ>ωτ« εοωωώτβ μ,Μ π.*ηα»οή(5 ,α ΒΛ1ίοΛέ Ν"μ3ΐ“' 
“ ί 18® 366· Η· ΒθΓί,'Γ· Ονεςπρί,οπ 4β3 ρεί„ι„Γ?ί, Λ Β„ίΓ68 0Γπεπ,βπί8 ' 

, „ 1ε5 άβ I. ΒίωίοΙΜ,αε Νχιίοηχίβ, Ρ3π8, 1883 147 χ» 
Μηναιον Νοεμβρίου, εκδ. Βενετίας, 1895, 133β· 

3 Αυτόθι, 140 β- 

4 Μΐ^ηε, ρ. Ο. 98, 392. 

* Μί?»βι Ρ.Ο. 140, 425. 
6 Μϊβ-πο. Ρ. Ο «7. 3, 3989. 
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Προς τά “Αγια τών άγιων λοιπόν τοϋ Ιουδαϊκοί Ναοϋ, εις ά έμεινεν 

ή Θεοτόκος δώδεκα έτη, αντιστοιχεί, κατά τούς μυστικούς ερμηνευτάς τής 

λειτουργίας, τό Ιερόν Βήμα τής χριστιανικής εκκλησίας, τό όποιον διά τόν 

λόγον τούτον καλείται συχνότατα και "Αγια τών αγίων λ Τήν σχέσιν δέ 

ταυ την θέλων πιθανότατα νά δηλώση καί ό Πανσέληνος εις τό Πρωτατον 

τών Καρυών έν ΓΑγ. ’Όρει έζωγραφησε τά Εισόδια τής Θεοτόκου, παρά- 

στασιν, ήτις ως γνωστόν φέρει πάντοτε τήν επιγραφήν «Τά αΑγια τών αγίων», 

ύπεράνω τής εισόδου τοϋ Διακονικού 2, ή δέ Ερμηνεία, ακόμη έμφαντικώ- 

τερον, ορίζει, ϊνα ή σκηνή αυτή ζωγραφίζεται εις τόν δεξιόν τοίχον τοϋ ιερού, 

παρά τήν 'Αψίδα3. 
'Άν τώρα έχω μεν ύπ’ όψιν οτι τά περισσότερα επεισόδια τής παιδικής 

ηλικίας τής Θεοτόκου εϊχον ως τόπον αυτό τό Τερόν, θά Ιξηγήσωμεν ευκό¬ 

λως διά ποιον λόγον εις πλείστας Εκκλησίας ό κύκλος τών σκηνών τούτων 

έκ τού βίου τής Θεοτόκου είκονίζεται εις τό Ιερόν, άλλοτε εις τήν Πρόθεσιν, 

άλλοτε εις τό Διακονικόν και άλλοτε εις αυτό τό κυρίως Βήμα4 * 6. 

Τά συμπεράσματα ταϋτα νομίζω δτι δίδουσιν είς ημάς τήν λύσιν τού 

προβλήματος περί τής σχέσεως τής εξεταζόμενης προμετωπίδος προς το 

περιεχόμενον τών χειρογράφων. Τα επεισόδια δηλαδη ταποτε?ιθϋντα το 

θέμα τών εν τοΐς χειρογράφοις όμιλιών είναι περίπου εκείνα, άτινα απεικο¬ 

νίζονται συνήθως εις τό Βήμα τών εκκλησιών, δι’ ούς λόγους ανωτέρω εξε- 

θέσαμεν. Ό ζωγράφος λοιπόν τής προμετωπίδος τού χειρογράφου τού Βατι¬ 

κανού ή τοϋ πρωτοτύπου !ξ ού τούτο άντεγράφη, βλέπων είς τό Τερόν τών 

εκκλησιών, τάς παραστάσεις ταύτας τάς άναγομένας εις τόν κύκλον τής παι¬ 

δικής ηλικίας τής Θεοτόκου καί ασφαλώς γνωρίζων τόν λόγον τής έκεΐ 

παρουσίας αυτών, ώς επίσης καί τό κατά τούς μυστικούς ερμηνευτάς ισοδύ¬ 

ναμον τού Τεροΰ προς τά “Αγια τών αγίων τού Ιουδαϊκού Ναού, έκρινε 

σκόπιμον νά ζωγραφήση έν αρχή τοϋ χειρογράφου τό Τερόν εκκλησίας, δχι 

μόνον ώς τό μέρος, είς δ εύρίσκοντο αΐ παραστάσεις, έξ ών πιθανώτατα 

ένεπνεύσθη, άλλα καί ώς τό αντίστοιχον προς τά “Αγια τών αγίων τής 

«σκιώδους λατρείας τών 5Ιουδαίων». 

Ακριβώς δέ διά νά δώση απλήν μόνον εικόνα τοϋ Τεροΰ Βήματος 

αντικατέστησεν, ώς ανωτέρω εΐδομεν, τα εν αυτή) τελούμενα, δηλαδη τους 

Τεράρχας συλλειτουργοϋντας τού είληταρίου τών Αθηνών, δι’ είκονογραφι- 

κών σκηνών έν αύτφ παριστανομενών. Τούτο προσέτι αποδεικνυει οτι ή προ- 

' Καλλινίκου. Ό χριστιαν. ναός, 133. 

5 Μίΐΐβΐ, Αΐϊΐ05, πίν. 5. 2 δεξιά. 

3 Διονυσίου, Ερμηνεία, Ένθ* άν. 218. Πρβ. καί τό διάγραμμα παρά Βτοοίιίιαηε, 

’Ένθ’ άν. πίν. 11. 

Μυστράς: Περίβλεπτος, Ευαγγελίστρια. Σερβία: Ρείΐτονίο, "Ενθ1 άν. II, ο. 15, 

22,28, 34,46. 

Επετηρις Εταιρείας Ευζαντ. Σπουδον, Ετος ΙΓ , 12 
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μετωπίς, ώς βλέπομεν αυτήν εις τά χειρόγραφα του Βατικανού καί των Παρι- 

σίων, έλαβε τον μετασχηματισμόν τούτον ακριβώς, ινα τεθή εν αρχή του 

κωδικός του Βατικανού ή τοΰ προστοτύπου, έξ ου οΰτος άντεγράφη. 

Συνοψίζοντες τάνωτέρω διά μακρών έκτεθέντα, καταλήγομεν εις τά 
εξής συμπεράσματα: 

Ή προμετωπις του χειρογράφου του Βατικανού καί του εν Παρισίοις 

αντίγραφου αυτοΰ (Εικ. 1, 2) δεν εΐκονίζει ούτε τον έν Κωνσταντινουπόλει 

Ναόν των Αγίων Αποστόλων, οΰτε άλλην τινά ώρισμένην Εκκλησίαν. Αΰτη 

δεν παριστα ολόκληρον εκκλησίαν, άλλα μόνον τό "Αγιον Βήμα μετά του 
προ αυτοΰ Τέμπλου. 

Την αρχικήν μορφήν, έξ ής ή σύνθεσις αΰτη προήλθε, διέσωσεν εις 

ημάς ή έπικεφαλίς του έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Αθηνών λειτουργικού 
εΐληταρίου (Εικ. 7). 

Αί επί τής προμετωπίδος τοϋ Βατικανού καί τών Παρισίων παραστά¬ 

σεις τής Αναλήψεως καί τής Πεντηκοστής άντιγράφουσι συνθέσεις εν τώ 

Τερφ εύρισκομένας, ών ή έν αΰτώ θέσις υπαγορεύεται εκ λόγων λειτουργι¬ 

κών καί δογματικών. 

Ή άπεικόνισις αΰτη του Τεροΰ έτέθη έν αρχή τών δυο χειρογράφων 

τών ομιλιών του μονάχου Ιακώβου, διότι αΐ υποθέσεις αυτών ανάγονται εις 

επεισόδια τής παιδικής ηλικίας τής Θεοτόκου, άτινα είχον ώς τόπον τά 

"Αγια τών αγίων του Ιουδαϊκού Ναού, προς τά όποια αντιστοιχεί, κατά 

τούς μυστικούς ερμηνευτάς τής Λειτουργίας, τό "Αγιον Βήμα τής χριστιανικής 
Εκκλησίας. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΛΕΚΑ 

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ 

Περί τής έκ Κωνσταντινουπόλεως καταγόμενης οικογένειας Καλέκα 

εχομεν πληροφορίας από του ΪΔ' αϊώνος. Εις αυτήν ανήκει ό Πατριάρχης 

Ιωάννης, μετά ταΰτα ό δογματικός θεολόγος Μανουήλ καί έπειτα ό Θεόφιλος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ούτος πατριαρχεΰσας από του 1333- 1347 άνεμίχθη εις τήν έριδα τών 

Ησυχαστών ταχθείς μέ τό μέρος του Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου, κατά του 

Παλαμά. Ή υπό επτά έπισκόπων κατ’ αυτοΰ γενομένη κατηγορία προς τήν 

αύτοκράτειραν Ανναν έμεινεν άνευ αποτελέσματος, έπί Ίωάννου όμως 

Καντακουζηνοΰ καθηρέθη υπό Συνόδου, έπικυριυθείσης τής άποφάσεως υπό 

τοΰ βασιλέως (1347). 

Του ομιλητικού τούτου θεολόγου σφζονται οι τίτλοι εξήκοντα Κυριακών 

ομιλιών, ών έλάχισται έξεδόθησαν1. 

ΜΑΝΟΥΗΛ 

Ό δογματικός οΰτος θεολόγος, κατά τον Πέτρον Οαίοείιιΐ, έν τή βιο¬ 

γραφία τοΰ Μποναβεντούρα κεφ. 14, παρέστη έν τή δευτέρα έν Λουγδοΰνω 

συνόδω (1274), ένθα ένθερμος ΰποστηρικτής τοΰ Λατινικού δόγματος έγέ- 

νετο2, φαίνεται όμως δτι εζησεν αρκετά έτη μετ5 αυτήν, άφ’ οΰ ό ίδιος έν 

τοις συγγράμμασί του ομολογεί δτι ή σύνοδος αΰτη είχε συνελθεί καί λήξει, 

πολλά προ αυτοΰ έτη. Αλλοι υποστηρίξουσιν δτι έγραψε κατά τό δεύτερον 

ήμισυ τοΰ ΙΔ' αϊώνος, άφ’ οΰ δι3 ολοκλήρου τόμου άντεπεξήλθε κατά τής 

διδασκαλίας τοΰ Παλαμά. Καί τό έτος άλλως τε τοΰ θανάτου του (1410) 

τον άπομακρύνει πολύ από τής συνόδου τοΰ Λουγδούνου. 

Τοΰ Μανουήλ τούτου σφζονται διάφορα έργα, ώς τό περί ουσίας καί 

ενεργείας, περί τής αγίας Τριάδος, κατά Ελλήνων, περί εκπορεύσεως 

τοΰ αγίου πνεύματος, λόγοι θεολογικοί, δογματικόν έργον περί πίστεως έν 

1 Κ. &ΓηηιΙ>3.ο1ΐ6Γ, ΒΒΟ2, 175- Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες σ. 420 έξ. 

2 Τά αυτά λέγονται καί έν τή Λατινική μεταφράσει τής αληθούς Ιστορίας τοϋ 

Σγουροπούλου. 
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δέκα κεφαλαίοις, λόγος εις τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, λόγος εις την περι¬ 

τομήν τοϋ Κυρίου, γραμματική, μονωδίαι εις Μελιδώνην καί έπιστολαί1. 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

Τοΰ Βυζαντινού τοΰτου εκκλησιαστικού ρήτορος, οΰτινος άγνωστος είναι 

ό χρόνος τής ακμής, έσώθησαν χειρόγραφοι 33 Κυριάκο! όμιλίαι έν κώδικι 

Μονάχου 275 τοϋ ΙΤ' αίώνος2. 

Μέλη τής ανωτέρω οικογένειας μικρόν προ τής Άλώσεως και μετ’ αυτήν 

εύρίσκομεν έν Έπτανήσω καί δή τον 

ΜΙΧΑΗΛ 

Ουτος, εκλεγείς Πρωτοπαπάς Κέρκυρας τήν 12 Αύγοΰστου 1431 μετά 

τον Άνδρέαν Μελισσηνόν, κατέστειλε τάς πιέσεις καί καταδρομάς, τάς όποιας 

ύφίστατο έν Κέρκυρα υπό των Λατίνων ό όρθοδοξος κλήρος. Καταφυγών εις 

Βενετίαν καί παρουσιαστείς ενώπιον τοΰ Λόγου Φόσκαρη, υπέβαλε προς 

αυτόν τά παράπονα του ορθοδόξου κλήρου κατά των Λατίνων καί πρ^ο- 

εκάλεσε Λογικόν διάταγμα προς τον Βάϊλον Κέρκυρας, έν ω λέγεται ότι 

«πρέπει νά κρατώσι τά παλαιά νόμιμα καί προνόμια των δρθοδόξων καί 

του Ίεροΰ Τάγματος»... Έπί των ήμερων τοΰ Πρωτοπαπα Μιχαήλ Καλέκα, 

διήλθον καί παρέμειναν έπί ίκανάς ημέρας εν Κέρκυρα ό αΰτοκράτωρ του 

Βυζαντίου Ιωάννης Ζ' ό Παλαιολόγος, ό Πατριάρχης Ιωσήφ καί^ οί περί 

αΰτοΰς μεγιστάνες τής πολιτείας καί εκκλησίας μεταβαίνοντες εις τήν έν 

Φλωρεντία Σύνοδον. , ^ 

Ό Καλέκας έποίμανε τήν εκκλησίαν Κέρκυρας έπί δεκαετίαν καί άπέ- 

θανε τω 14413. 

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μετά τον θάνατον τοΰ έκ των προυχόντων των "Αθηνών Δημητρίου 

Καλέκα, επισυμβάντα εις τήν πόλιν εκείνην τψ 1612, ό υιός του Ιωάννης 

μετφκησεν εις Ζάκυνθον, όπου ένυμψεΰθη νέαν έκ τοΰ αριστοκρατικού οικου 

των" Κομοΰτων, έκ τής οποίας απέκτησε δυο θυγατέρας, τήν Άναστασούλαν 

καί τήν Μαρινέταν καί τρεις υιοΰς, τον Άργυρόν, τον Δημήτριον καί τον 

■ Περί τοΰ Μανουήλ Καλέκα βλ. Κ. ΑΠε-Ηί, Οε εοοίε^ε ΟαόάοηίΜΰ* οΐ Οποπ- 

Ιαίΐε ρετρεία* οοηεβηδίοηο, μέρ. Δ' κεφ. 18, στίχ. 855. Ρταηοΐδοιίδ Μαεεάο 

Οοηοεηΐπδ βηοΙιοΙο&ίοιίΒ 33αοΐαε πΐ3.1π5 Εοείεδΐ^ε, σ. 429.— Μί^πο, Ρ. Ο, 152. 10. 11 

Κ. Κγ π ηιδ & οΐι 6Γ, ΒΕΟ4, 110, 111. 

2 Κ. Κ γιι ιη 5 3. εΐι ε γ, ΒΕΟ2 σ. 176. , _ 

3 Βλέπε Σπ. Παπαγεωργίου, Ιστορία τής εκκλησίας τής Κέρκυρας σ. 87, ένθα 

άναψέρεται 6 Καλέκας ύπό τό έπώνυμον Ιν/νέκ^. 

Μέλη τής Βυζαντινής οικογένειας Καλέκα έν Κέρκυρα καί Ζακύνθου 181 

Γεώργιον. Έκ τούτων ή μεν πρώτη έλαβεν εις πρώτον γάμον τον Νικόλαον 

Κόκκινην < 1 Γ>4 1) καί εις δεύτερον τον Τιμόθεον Τσαγκαρόπουλον (Η»·1 ν1 ** 

Μαρινέτα τόν Μάρκον Βάλσαμον των Βαλσάμων (1664). Ό Άργυρός ένυμ- 

φεύθη έν Αθηναίο νέαν έκ τής πατριαρχική; οικογένειας των Παλαιο/.ογων 

Ό Ιωάννης έζη έν Ζακύνθω βίον έντιμον, ευσεβής δέ και ευκατάστα¬ 

τος άνωκοδόμησεν εις τήν νήσον ταΰτην διαφόρους ναούς καί άνήγειρεν εκ 

βάθρων τόν έν τω προαστείω των Κήπων ναόν τών Αγίων Τεσσαράκοντα 

Μαρτύρων, όπου καί έτάφη άποθανών τήν 21 Ιανουάριου 1668.^ 

" Οί αδελφοί Δημήτριος καί Γεώργιος, έν γνώσει τής εύγενους αυτών κατα¬ 

γωγής καί έπιθυ μοΰντες ν’ απολαύσω σι τών προνομίων τών λοιπών αριστο¬ 

κρατών τής νήσου Ζακύνθου, ύπέβαλον τήν 24 Σεπτεμβρίου 1684 αΐτησιν 

προς τό Συμβούλων τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος Ζακύνθου, όπως συμ- 

περιληφθώσι μεταξύ τών Εύγενών καί καταγραφώσιν εις τήν Χρυσήν Βίβλον 

(ΒίΒτο (Γογο). ν , 3 , * 
Διά τούς έγγραφομένους είς τήν Χρυσήν Βίβλον, μετά την εκλογήν αυτών 

υπό τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητος, έπρεπε νά ΰπάρχωσι τά εξής προσόντα: 

α') νά μή εχωσι μετέλθει βάναυσον επιτήδευμα έπί τρεις γενεάς, β ) να εχω- 

σιν έτήσιον εισόδημα καί γ') νά έχωσι μόνιμον οΐκησιν είς τόν ^τοπον τής 

εκλογής των. Τά προσόντα ταΰτα έπρεπε νά έπιβεβαιώνται παρ’ αξιόπιστων 

καί φερεγγύων προσώπων. / 

Διά τούς άδελφούς Καλέκα οί προς έπιβεβαίωσιν προταθεντες μάρτυρες 

ήσαν οί έν Ζακύνθω διατρίβοντες έντιμοι Αθηναίοι Μιχαήλ Δημακης, 

Γεωργαντάς Μαζαλάκος καί Δημήτριος Μαρζέτης, οϊτινες διεβεβαίωσαν ενόρ¬ 

κως ότι οί αδελφοί Καλέκα, έξ αριστοκρατικής καί ιστορικής οικογένειας 

έλκοντες τήν καταγωγήν, ευκατάστατοι δέ καί ούδεμίαν ουδέποτε μετελθόντες 

τέχνην, διήγον έν Άθήναις άνεπίληπτον βίον, οδέ διακεκριμένος Ιταλός 

Φίλιππος Βί&εϊ εβεβαίωσε καί αυτός ένυπογράφως ότι μεταβάς είς Ζάκυν¬ 

θον, τώ 1654, είχε γνωρίσει τόν Τωάννην Καλέκαν, πατέρα των υποψήφιων 

αδελφών, ώς ενα τών άξιολογωτέρων Αθηναίων πολιτών. Τας αυτας δια¬ 

βεβαιώσεις διά τήν ευπρεπή βιοτήν τών αδελφών Καλέκα προταθεντες μάρ¬ 

τυρες παρέσχον καί οί Ιούλιος Τζιμπλέτης, διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί 

θεολογίας, οί δ)ρες Γεώργιος Σουμάκης καί Γεώργιος Νομικός, ο συνταγμα¬ 

τάρχης Κωνσταντίνος Ρώσσης, οί εύγενεις Έμμ. Λογοθέτης καί Αντώνιος 

Κούρτσολας, έξετασταί, ό ίεροδιάκονος Ευγένιος Καλόφωνος και άλλοι. 

Ή αΐτησις τών αδελφών Καλέκα, κατόπιν τών ανωτέρω δικαιολογηα- 

κών καί συμφώνως προς τήν άπό 23 Σεπτεμβρίου 1683 μεταξύ Εύγενών καί 

Αστών γενομένην επίσημον Δικοσυμφωνίαν, έγένετο αποδεκτή, επετράπη δε 

ή καταγραφή αύτών μεταξύ τών Εύγενών Ζακύνθου, κατόπιν τής εκλογής 

αύτών υπό τοΰ Συμβουλίου, διά τοΰ από 3 αύγούστου 1684 διατάγματος 

Ο_ητπΚ3Ηιτπί καί ιιετά τήν κατά Νόμον 
ΙΙ|^, ~- X" " ' ' 
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έξέλεγξιν των δικαιολογητικών παρά τοϋ Γενικού Προβλεπτοϋ Θαλάσσης 

Ιακώβου Κόρνερ, δ όποιος και πράγματι άπεφάνθη την 31 Αύγουστου 1685 

υπέρ της εγγραφής αυτών. 

Έκ των βιβλίων τού Συμβουλίου τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος 

Ζακύνθου δεν έμφαίνεται ή εκλογή των αυτών αδελφών Καλέκα. Ούτοι 

πιθανόν άπέσυρον την υποψηφιότητά των, άγνωστον διά ποιους λόγους. 

"Ισως μειοψηφίσαντες δεν ήθέλησαν νά ύποβάλωσιν εκ νέου υποψηφιότητα 1. 

Τοσαύτα είναι γνωστά περί τής όνομαστής οικογένειας τών Καλέκα, 

ή οποία άπαντα έν Ζακύνθφ μέχρι τών σημερινών χρόνων. 

Ώς εκ περισσού κα'ι χάριν περιεργείας, προσθέτομεν, δτι ή έμφάνισις 

τού νεωστί έκλεγέντος μέλους τού Συμβουλίου, τών Εύγενών είς την αίθου¬ 

σαν συνεδριάσεων προσελάμβανε πανηγυρικόν χαρακτήρα. Προσεκαλεΐτο ό 

νεωστι εκλεγείς εις την αίθουσαν τού Ενεχυροδανειστηρίου (ΜοηΙβ ά[ Ρίοΐά), 

οπού άνεκοινούτο, παρουσία τών μελών τού Συμβουλίου ή εκλογή του, κατό¬ 

πιν ούτος ωρκίζετο καί έδέχετο τά συγχαρητήρια τών προσκεκλημένων, Προ¬ 

βλεπτού καί λοιπών Αρχών, ακολούθως δέ καθήμένος επί δίφρου έπιχρύσου 

καί κρατούμενος υπό τών ψηφοφόρων, ένδεδυμένων ομοιομόρφους στολάς, 

έφέρετο είς την οικίαν του κατά τον εξής τρόπον. Τής πομπής προηγείτο 

αρκετόν πλήθος πολιτών, κατόπιν ό δημόσιος σαλπιγκτής κρατών σάλπιγγα, 

επί τής οποίας ήτο προσκεκολλημένη μικρά σημαία τού Αγίου Μάρκου, 

κατόπιν οΐ Άλαβαρδιέροι, τιμητική φρουρά, ενδεδυμένη ομοιομόρφους στο- 

λάς, ακολούθως ό Υπασπιστής τής Φρουράς, είτα ό δίφρος, ό φέρουν τον 

εκλεγέντα Εύγενή, κρατούμενος, ώς έλέχθη, υπό τών ψηφοφόρων, είτα ήκο- 

λούθουν οί συγγενείς, οί φίλοι, τό σώμα τών Εύγενών, έν μέσω δέ ζητω¬ 

κραυγών καί θορύβου καί ραινόμενος όπόθεν διήρχετο έκ τών παραθύρων 

μέ άνθη καί τετράστιχα (δοποΐίΐ), άρτίσκους ισπανικούς (ραπ ά’ Εδρα^ηα), 

γλυκύσματα καί χρήματα, έφέρετο είς τήν οικίαν του, όπου έδέχετο τά συγχα¬ 

ρητήρια τού πλήθους. Τό εσπέρας αΐ οίκίαι τών συγγενών καί φίλων έφωτα- 

γωγούντο, έρρίπτοντο δέ από καιρού είς καιρόν πυροβολισμοί. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 

1 Αί πληροφορίαι έλήφθησαν έκ τοϋ Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου. 

ΤΟ ΕΓΙΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ 

Έν φ. 33 α - 36 α τού ύπ’ άριθ. 25 κωδικός τού έν Κωνσταντινουπόλει 

Μετοχιού τού Π. Τάφου περιέχεται, κατά τήν περιγραφήν τού Α. Παπαδο- 

πούλου-Κεραμέως1, τό υπό τού ]. Νίοοίβ έκδοθέν Έπαρχικόν βιβλίον2. Καί 

καθ5 ήν μέν έποχήν ό Νίοοίβ άνεκαλυπτε και εξεδιδε το Επαρχικόν Βιβλιον, 

δεν είχεν είσέτι έκδοθή ό 4°^ τόμος τής Ίεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης, ώστε 

δικαίως ό Νίοοίο ήγνόει τον κώδικα τούτον παραδοςον όμως είναι, οτι 

πάντων τών μεταγεστέρως άσχοληθέντιυν περί τού Επαρχικού Βιβλίου διελαθε 

τήν προσοχήν ό κώδιξ ούτος, πλην τού Α. Χριστοφιλοπούλου, οστις εν τή αξιο¬ 

λογώ αυτού μελέτη επί τού αύτού θέματος3, υπέδειξε τήν υπαρξιν τού κωδικός 

τούτου τού Μετοχιού, προσέθεσε δέ τά εξής: «Ή δημοσίευσίς του θά ήτο 

εύχής εργον καί θά έφώτιζεν ασφαλώς πολλά σκοτεινά σημεία τής ερευνης. 

Τό κατ’ εμέ, παρά τάς προσπάθειας μου, δέν ήδυνήθην ούτε καν νά πληρο- 

φορηθώ, αν έξακολουθή νά φυλάσσηται είς τήν βιβλιοθήκην τού Μετοχιού». 

Τάνωτέρω έκίνησαν μεγάλους το ενδιαφέρον τών βυζαντινολόγων, έθεω- 

ρήθη δέ ή «άνακάλυψις» αύτη τού Α. Χριστοφιλοπούλου, ώς έν τών σημαν- 

τικωτέρων ίσως σημείων τής μελέτης του4. 

Έπωφεληθείς τάξειδίου μου είς Κωνσταντινούπολιν περί τά τέλη τού 

παρελθόντος έτους, ετέθην έπί τά ’ίχνη τού κωδικός τούτου. Καί τότε μέν 

δέν κατώρθωσα νά τον ΐδω, λογου τής απουσίας τού βιβλιοφυλακος τού 

Μετοχιού κ. Μερμήρογλου, χάρις όμως είς τήν εύγενή προθυμίαν τού αίδε- 

σιμωτάτου Πατρος Εαιιτεπΐ τών Ασσομψιονιστών τής Χαλκηδονος, προς 

1 Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, χ. Δ' (Πετρούπολις 1899) σ. 37-8, ένθα καί πλήρης 

περιγραφή τοϋ κωδικός. 
* Λέονχος τοϋ Σοφού, Τό Έπαρχικόν Βιβλίον (Οεηενε, 1893). 

-1 Τό Έπαρχικόν Βιβλίον Λέονχος τοϋ Σοφού καί αί συντεχνίαι εν Βυζαντίιρ (’Αθή- 

ναι, 1935) σ. 5. Ή περίπτωσις αΰτη άποδεικνύει άπας έχι πόσον απαραίτητος θά ήχο ή 
έκχέλεσις τής προ πολλών ετών γενομενης προτάσεως τοϋ Η. Ό δ 1 ζΐ - Κ 1ιει π δ 5 βτ 

έν ΖΜ. ί. ΒίΒΙίοώβΙτδτνεδεη 32 (1915) σ. 373-94, περί καταρτισμούς γενικού καθ* ύλην 

εύρετηρίου πάντων τών κωδίκων. Σημειωτέον, προς δικαιολογίαν τών πραγματευθέντων 

περί χοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου, δτι έν τφ πίνακι περιεχομένων τής ^Βιβλιοθήκης» τοϋ Π. 

Κεραμέώς ούδαμοΰ άναφέρεται δ κώδιξ οδτος. Τούτο καθιστά τήν «άνακάλνψιν» τού 

Α. Χριστοφιλοπούλου έτι μάλλον σπουδαιοτέραν. 

* Ο. Μίς^τνΐΐζ, έν Βγζ. - ηεη§Γ. Ι&θτδηοίιει-, 12(1936) α· 369. 
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δν εκφράζω καί, δημοσία τάς ευχαριστίας μου, κατέχω νυν φωτογραφίαν των 

σχετικών φύλλων του εν λόγω κώδικος. |ς 

Πρέπει έν πρώτοις νά δηλώσω, δτι ό Α. Π. Κεραμεύς έπλανηθη δεδί- 

καιολογημένως ίσως, ώς θέλω εξηγήσει κατωτέρω —εν τή περιγραφή τοΰ 

κωδικός τοΰτου, δστις, κατά συνέπειαν, δεν έχει, άτυχώς, την υπό τοϋ Α. 

Χριστοφιλοπούλου άποδοθεΐσαν σημασίαν. Ό κώδιξ οΰτος δεν περιέχει τό 

υπό τοΰ Νίοοίβ έκδοθέν Έπαρχικόν Βιβλίον, άλλα τμήμα των οικοδομικών 

διατάξειον Ίουλιανοΰ τοϋ Άσκαλωνίτου και δή τάς παραγράφους 13, 14, 15, 

19, 20, 47, 80 και 81 έκ των εν τφ Β' βιβλίφ, Δ' τίτλω τής Έξαβίβλου τοϋ 

Άρμενοποΰλου περιληφθεισών διατάξεων. Σημειωτέου δέ, οτι τό ενδιαφέρον 

ημάς τμήμα τοϋ κώδικος άποτελοϋσι μόνον τά φ. 33“, 33β καί οί πρώτοι 

δέκα στίχοι τοΰ φ. 34“, οϋχί δέ καί τά επόμενα μέχρι καί τοϋ φ. 36“, ώς 

σημειοΐ ό Α. Π. Κεραμεϋς, περιέχοντα διατάξεις αστικού δικαίου: «Περί 

ενυπόθηκων καί ανυπόθηκων δανειστών κλπ.» ι. 

Έν τοϋτοις τό απόσπασμα τούτο, καν δεν είναι τό αναμενόμενον Έπαρ¬ 

χικόν Βιβλίον, δεν στερείται ενδιαφέροντος από πολλών απόψεων. 

Οί «νόμοι» Ίουλιανοΰ τοΰ Άσκαλωνίτου εσφζοντο μέχρι τοΰδε άφ’ένός 

μέν έν τή Έξαβίβλω τοΰ Άρμενοποΰλου (2,4, 13 έπ.), άφ’ ετέρου δ’ έν έτέρα 

παραλλαγή, έν τφ ύπ’ άριθ. 23 κώδικι τής Γενεύης (σ. 380 επ.), δηλ. εν τφ ιδιω 

κώδικι, δστις περιέχει τό υπό τοΰ Νΐοοίε έκδοθέν Έπαρχικόν Βιβλίον περί 

πολιτικών σωματείων2. Ή παραλλαγή αυτή τοΰ κωδικός τής Γενεύης είναι μέν 

συντομωτέρα τής τοΰ Άρμενοποΰλου3, αλλά κατά λογικωτέραν σειράν συντεθει¬ 

μένη, ώς ορθότατα παρατηρεί ό Νίοοίε4, περιέχει δ3 επιγραφήν καί προοίμιον. 

1 Άπό τοΰ στ. 10 τοΰ φ. 84“ μέχρι τοΰ στ. 3 τοΰ φ. 36 β. 

2 Πρβλ. Νίοοίε, Ένθ’ άνωτ., σ. 67 έπ. 

3 Μέχρι ποίας παραγράφου της Έξαβίβλου (2.4) έχρησιμοποίησεν ό Άρμενόπουλος 

ώς πηγήν τον Ίουλιανόν; Θεωρώ πιθανώτατον μέχρι τής 88^5, τούτο δέ: α) διότι έν τφ 

κώδικι Γενεύης τάποσπάσματα τοϋ Ίουλιανοΰ έξικνοϋνται μόνον μέχρι τής παραγρά¬ 

φου ταΰτης, β) διότι ή λέξις έπαρχικόν, ήτις συνοδεύει τήν επιγραφήν των παραγράφων 

έν τισι των κωδίκων τής Έξαβίβλου, δεν άπαντα πλέον μετά τήν § 88 καί γ) διότι αί 
πλεΐσται των επομένων παραγράφων έν τή Έξαβίβλιρ έχουσι ληφθή έκ τοΰ Προχείρου 

Νόμου καί τής Συνόψεως. 

■* Ένθ’ άνωτ., σ. 68. Έκ τοΰ προοιμίου των νόμων Ίουλιανοΰ έν τω κώδικι τής 
Γενεύης, πραγματευομένου περί των τεσσάρων στοιχείων: πυρός, άέρος, υδατος καί 

γης, ό κώδιξ τοΰ Μετοχιού περιέχει μέρος μόνον τοΰ προοιμίου, το περί πυρος' θ ανέ- 

μενέ τις έκ τούτου, δτι θά περιελάμβανε μόνον τάς σχετικός προς τό πϋρ διατάξεις τοϋ 

Ίουλιανοΰ, τοιαϋται δέ είναι όντως αί πέντε πρώται. Αί τρεις όμως τελευταΐαι δέον νά 

καταταχθώσιν εις τό στοιχεΐον τής γής. Συνεπώς δεν υπάρχει ειρμός μεταξύ προοιμίου 
καί κειμένου έν τφ κώδικι τοΰ Μετοχιού. Ό Νίοοίε θεωρεί τό κείμενον τοΰ κώδικος τής 

Γενεύης ώς περιέχον πλήρες καί έν τή αρχική μορφή τό κείμενον τών νόμων τοΰ Ιου- 

λιανού. Τά έπιχειρήματά του είναι όντως πειστικώτατα, ένα δέ μόνον ενδοιασμόν έχω, 

καΛύόντά με νά πεισθώ τελείως: δτι έν τφ κώδικι τής Γενεύης αι διατάξεις τοΰ Ιουλιανοΰ 
έχουσι τήν έξης επιγραφήν: «Άπό τών τοΰ Άσκαλωνίτου Ίουλιανοΰ έκ τών νόμων ήτοι 

ηθών τών εν Παλαιστίνη», έξ ής θά ήδύνατό τις νά συμπεράνη, δτι πρόκειται περί επιλογής. 
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Τό απόσπασμα τοΰ κώδικος τοϋ Μετοχιού είναι μέν κατά πολύ συντο- 

μώτερον τών δΰο άλλων, περιέχει όμως γενικήν επιγραφήν (Διατάξεις Λέον- 

τος κλπ.), μή προσαρμοζομένην μέν εις τάς διατάξεις τοΰ Ίουλιανοΰ, άνή- 

κουσαν δ’ ασφαλώς εις τό περί πολιτικών σωματείων Έπαρχικόν Βιβλίον, 

στεροΰμενον εν τφ κώδικι τής Γενεΰης τής επιγραφής ταΰτης. 

Μετά τήν επιγραφήν αναγράφει ό κώδιξ τοΰ Μετοχιού τον τίτλον. 

«Τό Έπαρχικόν1 Βιβλίον», έν συνεχεία δέ τό προοίμιον τοΰ περί πολιτικών 

σα>μ«τείων Έπαρχικοΰ Βιβλίου2. 

Ή κυρίως γεννώμένη απορία έκ τοΰ κώδικος τοΰτου είναι, πώς ή επι¬ 

γραφή, ό τίτλος καί τό προοίμιον τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου έτέθησαν ώς επι¬ 

γραφή κλπ. τοΰ αποσπάσματος τών διατάξεων τοΰ Ιουλιανοΰ; 

Δΰο εξηγήσεις θά ή σαν δυναταί’ άμφότεραι έχουσιν υπέρ καί κατ’ αυτών 

σοβαρά επιχειρήματα, ούτως ώστε ούδετέραν τούτων τολμώ νά υιοθετήσω· 

ουδέ νομίζω, δτι είναι δυνατή επί τοΰ παρόντος επί τών δεδομένων στοιχείων 

εκ τών μέχρι σήμερον ερευνών, ή οριστική λΰσις τοΰ ζητήματος. Άρκοΰμαι 

νά παραθέσω άμφοτέρας τάς έξηγήσεις μου: Ή πρώτη, αλλά καί άπλουστέρα, 

εξήγησις είναι, δτι, ώς καί επί άλλων ιδιωτικών επεξεργασιών νομοθετημάτων 

συμβαίνει, νά τίθεται ή έπιγραφή καί τό προοίμιον μιας νομοθετικής συλλο¬ 

γής εις άλλην ιδιωτικήν επεξεργασίαν, οϋτω καί έν προκειμένφ ό γραφεύς 

τοΰ κώδικος τοΰ Μετοχιού παρέλαβεν έκ τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου επιγραφήν, 

τίτλον καί προοίμιον καί προέταξε ταΰτα έν τφ άποσπάσματί του. *Η εξήγησις 

όμιος αϋτη προσκροΰει επί τοΰ γεγονότος, δτι ή έπιγραφή τοΰ Επαρχικοΰ 

Βιβλίου, ρητώς άναφερομένη εις τά πολιτικά σα>ματεΐα, όύδεμίαν εχει σχέσιν 

προς τάς οικοδομικός διατάξεις τοΰ Ίουλιανοΰ, συνεπώς καί ό αμαθέστερος 

τών γραφέων είναι άπίθανον νά ένόμιζεν οτι ή επιγραφή αυτή προσαρμό¬ 

ζεται εις τό κείμενόν του. 

Ή έτέρα εξήγησις θά ήτο ή εξής: Έάν δεχθώ μεν, μετά τοΰ ΗβΐιηΒίκΊι5 

καί τοΰ Ζειοΐι&πθ νοη Ιάη^ειιίΙι&Ι4, δτι αί οίκοδομικαί διατάξεις τοΰ Ίου- 

λιανοΰ περιεβλήθησαν νομοθετικόν κύρος5, δτι ή ρύθμισις τών οικοδομικών 

σχέσειον ύπήγετο είς τήν αρμοδιότητα τοΰ Έπαρχου6 διό καί αί διατάξεις 

τοΰ Ίουλιανοΰ σημειοΰνται έν τή Έξαβίβλω ως επαρχικαί και τέλος, οτι αί 

1 Ούχί δ’ «Επαρχιακόν», ώς έσφαλμένως άνέγνωσεν ό Α. Π· Κεραμεύς, περιαγαγών 

είς αμηχανίαν πολλήν τον Α. Χριστοφιλόπουλον, ’Ένθ’ άνωτ., σ. 27 σημ. 4. 

5 Ασφαλώς ή επιγραφή, ό τίτλος καί τό προοίμιον τοΰ κώδικος τοϋ Μετοχιού παρε- 

πλάνησαν ιόν Α. Π. Κεραμέα, δστις έν βία συνήθως συντάσσων τούς καταλόγους τών 

κωδίκων καί μή εχων ίσως πρόχειρα τά μέσα τοΰ ελέγχου, εύλόγως ένόμισεν δτι ό κώδιξ 

περιείχε τό υπό τοΰ Νίοοίε έκδοθέν Έπαρχικόν Βιβλίον περί πολιτικών σωματείων. 

•1 Έν Κτίίίδοίτε >1ιτ1:>ϋο1ιεΓ ί. άεαίδοάε Κεοΐιΐδτνίδδεηεοΐιαίΐ, 3 (1839) σ. 961 έπ. 

4 Έν Βγζ. Ζεϊΐδοθ., 2 (1893) σ. 132. 

5 Ίουστ. Οοά. 8. 10.12. 

" :έΐς εξάγεται έκ τής σημειώσεως έν Άρμ. 2. 4.14. 
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διάφοροι κατά καιρούς έκδοθείσαι επαρχικαι διατάξεις συνηθροίσθησαν επί 

Λέοντος εις επίσημον συλλογήν, θά ήδυναμεθα ίσως να καταληξωμεν εις το 

συμπέρασμα, οτι έν τη αρχική μορφή τοϋ Έπαρχικού Βιβλίου συμπεριελαμ- 

βάνοντο και αϊ διατάξεις τού Ιουλιανού ή δ δέ γραφευς τού κωδικός τού 

Μετοχιού, αντιγράφων έκ τίνος τοιοΰτου πρωτοτύπου, άφ ου αντέγραψεν 

επιγραφήν, τίτλον και προοίμιον, παρέλειψε τάς περί σωματείων διαταςεις 

και έποιήσατο εκλογήν έκ των ενδιαφερόντων αυτόν οικοδομικών διατάξεων. 

Εις τήν εκδοχήν ταύτην συμβάλλει καί το ουχί τυχάϊον ίσως γεγονός, 

δτι έν τφ κώδικι Γενεύης 23 αί διατάξεις τού Ιουλιανού ευρίσκονται εν συνε¬ 

χεία των διατάξεων περί πολιτικών σωματείων. Κατά τής εξηγησεως ταύτης 

άντιτίθεται τό δτι ή επιγραφή τού Έπαρχικού Βιβλίου (Διατάξεις Λέοντος 

κλπ.) εφαρμόζεται μεν επί τών πολιτικών σωματείων ουχί δμως καί επί τών 

οικοδομικών διατάξεων επίσης τό δτι αί τελ,ευταΐαι εχουσιν ίδιον προοίμιον 

έκτος εάν ύποδέσωμεν, δτι έν τή κο)δικοποιήσει τών επαρχικών έδίκτων εκά- 

στη όμάς διατάξεων διετήρησε τό ίδιον αυτής προοίμιον. 

Όπωσδήποτε ή έν τφ προκειμένη) αποσπασματι προταξις τού τίτλου 

«Έπαρχικόν Βιβλίον» έπιρρωνύει τήν γνώμην τού Ηείηιδαοΐι καί τού 

ΖαοΙιππΕ νοπ Είηο'θΐιί:1ΐ3.12, δτι αί διατάξεις τού Ιουλιανού είχον περιβληθή 

νομοθετικόν κύρος υπό τού Έπαρχου καί συνεπώς, οτι ουχί εκ πλάνης δ 

Άρμενόπουλος έθεώρησε ταύτας ώς νομικούς δρισμούς 3. 

Παρέχω ευθύς κατωτέρω τό κείμενον τού αποσπάσματος τουτου εκ τού 

κώδικος τού Μετοχιού, ύποσημειών τάς παρ’ Άρμενοπούλφ (= Α) καί εν 

τφ κώδικι τής Γενεύης ( = Ν) παραλλαγάς. Εν τφ κείμενη) παραθέτω άναλ- 

λοιώτως τήν γραφήν τού κώδικος τού Μετοχιού, έστω καί αν έν τισι σημείοις 

πρυέκρινα έτέραν γραφήν. Μόνον παραλείψεις τινάς τού κωδικός συνεπλη- 

ρωσα εντός αγκυλών. Σημειωτέον, δτι τό κείμενον τούτο έχει καταπληκτικήν 

δμοιότητα προς τον κώδικα τής Γενεύης, ως έμφαίνεται έκ τών σημειωθει- 

σών υπό τοϋ Νίοοίε4 παραλλαγών προς τήν Έξάβιβλον. 

Διατάξεις Λέοντος τού εύσεβεστάτου και ειρηνικωτάτου βασιλεως Ρωμαίων 

περί πολιτικών σωματείων δπως έκαστον αυτών οφείλει πολιτεύεσθαί τε καί 

διαπράττεσθαι έκφωνηθεΐσαι επί τής ηγεμονίας Φιλοθέου πρωτοσπαθαριου 

καί έπάρχου έν τφ ετει ςυκ, επταετούς τηνικαϋτα Κω[νσταντινου] τοϋ πορφυ- 

ρογεννήτου τυγχάνοντος. 

1 Ό Α. X ρ ιστοψι λ ύπουλος, Ένθ’άνωτ., σ. 81, υπενθυμίζει έτέραν διάταξιν 

ληφθεϊσαν έκ τοϋ Έπαρχικού Βφλίου (πρβλ. ΙΟΚ, III, σ. 442) καί μή συμπεριλαμβανο- 

μένην έν τή έκδόσει τού Νίοοίε. 

2 Πρβλ. άνωτ. σ. Ι8ό σημ. 3 καί 4. _ , 
Επομένως δλως αστήρικτα τά συμπεράσματα, εις ά καταλήγει ό Ν ΐ ο ο 1 ο (Ένθ ανωτ. 

,λ ...Γ.δ ... ιν,,ο',ν,. η®,. ττλλτλλπρτγπ ύ «Έπαογικά» Ο. Οί|μ- ΐ) εκ Ιου υΐι ον «,ψ κιχΟικι >.η·, * ι. ■ ο·-· -.ρι- · -··- - - ■ , -·=·*■■- 

έν τφ αποσπασματι τοϋ Ιουλιανού. Ένθ’ άνωτ., σ. 70-75· 

| 
V 
?■ 

ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 

Προοίμιον. 

Τήν τών δντων δ θεός σύστασιν δημιουργήσας έν κοσμώ καί^εύταξία τό 

παν συναρμόσας δακτύλφ τε4 ίδίφ νόμον εγχαράξας, καί * πλαξίν ένεδήλωσεν 

άριδηλότατα ώς αν δΓ αυτού τό τών ανθρώπων φύλον εΰ διατιθέμενου, μή 

άναισχύντως έπιπηδα τφ έτερο) θάτερος, μήτε μήν δ κρείττων τον έλάττονα 

καταβλάπτη, αλλά πάντα δικαίω σταθμφ διαταλαντεύηται. Διά τούτο και την 

ήμετέραν γαληνότητα τά ρηθησόμενα νόμων έχόμενα διαθήναι ηυδοκησεν3, 

ώς άν ευσχημόνως τό Ανθρώπινον γένος πολιτεύηται, καί μή θάτερον κατα- 

δυναστεύειν4 θατέρου. 

Περί πυρός. 

Ιουλιανού Άσκαλωνίτου άρχιτέκτονος περί νόμου5 ήτοι εθών6 των εν 

Παλαιστίνη. 

7 Τό πΰρ, καί ο καπνός, καί ή άτμίς, προς τάς τών καύσεων δυνάμεις η 

καί τά πλήθη, τήν διαφοράν τών βλαβών καί τών διαστημάτων εχουσιν. 

"Οθεν ταΰτα άφορίσαντες, οϋτω καί τά διαστήματα έρούμεν έν πείρ<? τούτων 

γενόμενοι. 

[Περί βαλανειον]' 8. 

Χρή τοίνυν9 τον έπιχειροϋντα ιδιωτικόν κτίζειν βαλανειον, άφιστάν τοϋ 

γείτονος τάς καμίνους, εί μέν νοτιώτερον εΐη τό κτιζόμενον βαλανειον ή δυτι- 

κώτερον 10 τοϋ γείτονος, έ'χοντος δευτέραν ή τρίτη ν θέσιν καί θυρίδας απο- 

βλεπούσας εις31 αυτό τό βαλανειον πήχεις είκοσι, χειμερινών γάρ δντων των 

ανέμων, ού συνεχώς μέν αί του γείτονος άνοιγήσονται θυρίδες, διασκορπι- 

σθήσεται δέ καί άναλωθήσεται υπό τοϋ υγρού ανέμου ή τοϋ πυρός ακμή. 

1 Έν Έπαρχικω λείπει τό τε. 

2 Τό Έπαρχικόν αντί και έχει: ταις. 

9 Έπαρχικόν: εύδόκησεν. 

4 Έπαρχικόν: και μή θάτερος καταδνναστεύει θατέρον. 

<■ Ν: Άπο τών τον ’Ασκαλωνίτου Ίουλιανοϋ άρχιτέκτονος εκ τών νόμων κλπ. 

6 Ν: ηθών. , , 
7 Παρά Ν προηγείται: Τεσσάρων δντων τών στοιχείων, πυρός, άέρος, νδατος, γης, απο 

δη τούτων αμφισβητήσεις τοϊς άνθρώποις έγγΐνονταν οθεν άναγκαιον ήγησάμεθα τά κατά μέρος 

εκ τούτων και ταχυμερέστερον ανμβαίνοντα εν τά'ξαι, εν Θέντες καί τας αιτίας και τας δικαιας 

διαλύσεις ή βλάβας, καί εστι πρώτον περί πυρός. 

* ’ Αρμ. 2. 4.13. 

8 Ούτα>ς ό τίτλος παρ' Α. Παρά Ν. λείπει. 

9 Παρ’ Α. λείπει τό τοίνυν. 

10 Α: δνσικώτερον. 

11 Ούτω καί παρά Ν. Παρ’ Α : το αυτό. 
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Εί δέ βορειότερον ή άνατολικώτερον εΐη ή 1 του γείτονος τό πριβάτον, δευ- 

τέρας ή τρίτης θέσεως ούσης του γειτνιώντος και θυρίδων ύπανεωγμένων 

επι τό αυτό πριβάτον, τηνικαυτα άφιστάν τον κτίζοντα τό είρημένον πριβα¬ 

τόν, πήχεις ούκ έλάττους των τριάκοντα. Θερινών γάρ δντων των άνεμων 

καί των θυρίδανν συνεχώς άνοιγομένων, βλάβη τις προσγενήσεται τον - την 

οικίαν έχοντα. Φρακτών δέ δντων τών τοίχων των αποβλεπόντων πρός αύτό 

τό πριβάτον, τών είρημένων μέτρων 3 τό τρίτον διδόσθω τω κτιζοντο ει δε 

μονόστεγοι, τοΰτέστιν επίπεδοι είσιν οί οίκοι θΰρας ή θυρίδας^ έχοντες άπο- 

βλεπούσας καθώς, [εΐρηται], τό αυτό τοΐς φρακτοις δεδόσθω' εί4 δέ φρακτοι 

είσιν οί τοίχοι τών τοιοΰτων επιπέδων, τών επί τών υπερώων μέτρων δεδό- 

σθω5 τό έκτον. Καί ταϋτα μεν εν πόλει, εν δέ χωρίοις τών είρημένων 

μέτρων τό ήμισυ. 

Περί άρτοκοπεΐον*. 

Τον έκ νέου κατασκευάζοντα άρτοκοπεΐον, εν μεν πόλει, χρή άφισταν 

τοϋ γείτονος τον του φοΰρνου οίκον, εις υψηλόν ύπαιθρον τόπον πήχεις εξ, 

εί του γείτονος εΐη τά οικήματα έπίπεδα μόνον, αυτή δέ δέδοται6 η του 

υπαίθρου τόπου άπόστασις διά τάς γινομένας από τών τοιοΰτων ταίς οίκίαις 

καύσεις. Εί δέ δευτέραν ή τρίτη ν ή καί ετέρας θέσεις έχει 6 γείτων, τον 7 

τηνικαυτα τον τό άρτοκοπεΐον ποιουντα άφιστάν τον του κλιβάνου οίκον 

του γείτονος, τό μέν αύτοϋ3 τοϋ ύπαίθρου διάστημα, το είρημένον ένεκα δέ 

του μη καπνίζεσθαι, στοιχείτωσαν τφ διμοίρω μέρει τών επί τοΐς πριβάτοις 

είρημένων, ή μέν γάρ τοϋ πριβάτου, συνεχής καί άπαυστος καϋσις, ή δέ του 

κλιβάνου μερική, ήτις Ιστί τφ πλείονι μέρει Ιν νυκτΐ γινόμενη. Καί ταϋτα 

μέν εν πόλει, εν δέ κώμαις ή προαστείοις τών είρημένων9 τό ήμισυ. 

Περί φούρνον κεραμεικον** · 

Τον κατασκευάζοντα έν κώμη10, χρή άφιστάν τον φούρνον ή τους φούρ¬ 

νους11 τοϋ γείτονος, είτε θέσις εΐη δευτέρα καί τρίτη ή περαιτέρω· εί μέν 

I Παρ’ Α λείπει τό ή. 

3 Α: τω την οικίαν εχοντι, όπερ ορ&ότερον. 

3 Ν : μέτρον. 

4 Παρά Ν : οί. 

“ Α: διδόσθω. * Άρμ. 2. 4. 14. 

β Α: δίδοται. 

7 Παρά Ν: τω. Παρ’ Α λείπει τό: τόν. 

8 Α: αυτό. 

!| Ν: επί πόλεων. ** Άρμ. 2. 4. 15. 

*° Παρ’ Α προστίθεται: φούρνον κεραμεικόν. 

II Α αντί: τον φούρνον η τους φούρνους έ/ει: τούτον. Παρά .Ν ως έν τω κειμένφ. 

βορειότερος εΐη, ή άνατολικώτερος ό φοϋρνος τής οίκήσεως θΰρας ή θυρίδας 

αυτής εχοΰσης άποβλεποΰσας πρός τον αυτόν1 φούρνον, πήχεις εΐκοσιν 

ή γάρ τής κεραμικής εργασία έν ιώ καιρφ τής τών [είρημένων ανέμων] 

προσβολής γίνεται. Εί δέ νοτιώτερος ή δυτικώτερος2 εΐη ό φοϋρνος τής του 

γείτονος οίκήσεως, καί αυτής εχοΰσης θΰρας ή θυρίδας, άφιστάν αυτόν πήχεις 

δέκα καί δΰο, χειμερινών δντων τών άνεμων, καί τής εργασίας 3 τηνικαυτα 

μη ούσης. Εί δέ φρακτοι ή επίπεδοι εΐη σαν οί οίκοι, τότε άφιστάν αύτόν 

τών είρημένων πήχεων τό τρίτον. Προτέρας δέ κεραμεικής οΰοης καί ετέρου 

γείτονος άλλην βουλομένου πρός αυτήν κατασκευάσαι, τής τοϋ γείτονος 

παλαιάς καλυβώσεως, χρή αυτόν τον κατασκευάζοντα, εί μεν άνατολικωτερα 

ή βορειοτέρα εΐη ή καλΰβωσις, άφιστάν τους φούρνους πήχεις δεκαπέντε εί δέ 

δυτικωτέρα ή νοτιωτέρα εΐη τών μελλόντων γίνεσθαι φούρνων4 ή καλΰβω- 

σις, πήχεις τριάκοντα. Δήλη 5 δέ ή αιτία άπό τής ρηθείσης περί πριβάτων. Τά 

αυτά δέ φυλαχθήτωσαν μέτρα τοΐς άνέμοις, καί επί τών άλώνων6. 

Περί ύαλλουργών καί τών όμοίων'' 

Ύαλλουργοΰς8 καί σιδηρουργούς τούς εργαζομένους τάς άξίνας καί τάς 

άμας καί τά τοιαϋτα μεγάλα όργανα καί άνδριαντοπλάστας, ού χρή έν αύταΐς 

ταΐς πόλεσι τά τοιαϋτα εργάζεσθαί' εί δέ άνάγκη τις γένηται τούτους κατοι- 

κεΐν τάς πόλεις καί τάς τούτων εργασίας έν αύταΐς γίνεσθαι, εις τούς άπω- 

κισμένους καί ιδιάζοντας τών πόλεων τόπους, δει9 ταΰτας έργάζεσθαυ πολύς 

γάρ ό άπό τού πυρός τούτων κίνδυνος τοΐς οίκήμασι, καί τοΐς σώμασι, συνε¬ 

χής λοιμός γίνεται. 

Περί έλαιοποιών τών λεγομένων τξιμυλαρίων 

η άμνδαρίων καί καπήλων* 10. 

Ή τών άμμυδαρίων, καί ή τών καπήλων τέχνη, ού μόνον τήν άπό τοϋ 

πυρός έχει λΰμην, άλλα καί ή έξ αύτοΰ τοϋ ελαίου άτμίς βλάβην έπαγει τοΐς 

1 Α: προς αυτόν τον φ. 

! Α: δυσικώτερος. 

3 Α: τό. 

* Α: φούρνων γίνεσθαι. 

•Γ· Παρ’ Α λείπει ολόκληρος ή πρότασις: Δήλη... πριβάτων. 

“ Α: άλ.ωνίων. 

* Άρμ. 2. 4.19. 

7 Α: Περί νε/.ονργών και σιδηρουργών. 

8 Α: Ύελονργούς. 

9 Α: δεΐν. 

** Άρμ. 2.4. 20. 

10 Α; Περί άμμυδαρίων καί καπηλειών. 
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σώμασιν δθεν χρή μή ύποκεΐσθαι τούτους άλλοτρίαις οϊκίαις. Έν πόλει δέ 

φημί ΐνα μή [ή] από τούτων άτμ'ις ταΐς επικειμέναις προσβάλλουσα οίκίαις, 

τάς είρημένας1 βλάβας τοις ένοικούσι παρέχη· καί των παρ’ εκάτερα δέ παρα¬ 

κειμένων, χρή άφιστάναι τάς τούτων θύρας, πήχεις τρεις καί τρίτον. 

Περί κατοπτείας*. 

Τινές των νυν2 φιλοπραγμόνων και φθονερών κωλΰειν έπιχειρούσι τούς 

οίκους κατασκευάζοντας καί μέλλοντας κατοπτείαν από τούτου ποιεϊσθαι τοΐς 

γείτοσιν. Ούτε3 μήν από των παλαιών οικημάτων όρώμεν ως οί παλαιοί 

ταυτην αδικίαν ελογίζοντο· βλέπομεν γάρ πάσας σχεδόν είπείν τάς οικίας, 

άλλήλας κατοπτευουσας, καί ουδέ εις φθόνος τούς παλαιούς κατεϊχεν δθεν 

καί ημείς τήν τής κατοπτείας ού λογιζόμεθα βλάβην έκαστος ούν των νομι- 

ζόντων ταυτην βλάβην είναι, συγχωρείτω μέν τώ κτίζοντι, αυτός δέ τά εαυτού 

άσφαλιζέτω οικήματα καί αθέατα φυλαττέτω, εΐτε διά τών ανοικτών χαλου¬ 

μένων καγγέλων, εΐτε διά τών συρτών, ή ωσάν αυτός βουλήΘείη. Ού γάρ 

δίκαιον δι’ ετέρου βλάβην τά έαυτοΰ 4 άσφαλίζεσθαι. 

Περί άπόψεως όρέων και θαλάσσης ** 

Τήν επί τά όρη άποψιν, ού δυναταί τις κωλΰειν ώς ειπεν ό Παπιανός 

έν τφ γ' βιβλίφ τών κοιαιστιώνων, εν τή τελευταία τού τίτλου κοιαιστιώνι. 

Ή δέ διάταξις Ζήνωνος έχει δτι6 εκατόν πόδας εάν 7 άπέχη ό γείτων, ού 

κωλύεται, βουλόμενος οίκοδομειν, διά τό άφαιρεΐσθαι τήν άποψιν τήν επί 

τήν8 θάλασσαν. Τούτο δέ καί επί ορούς έλκειν δυνάμεθα, επειδή τερπνότης 

έστίν9 ή θέα τού ορούς ώσπερ τής θαλάσσης. Καί από τών όμοιων τά δμοια 

τέμνειν δει. Καί ταύτα μέν πάντα ύπομνήσεως ένεκα συνήκται. Εί δέ τι 

παρεμπέσοι παρά τά είρημένα, από τών όμοιων τά δμοια σκοπεΐν. Βλάβας 

μέντοι ώμολογημένας, καί μή κατά φθόνον μεμηχανημένας δει άναιρεΐν σκο- 

πούντας, καθώς έν προοιμίφ εΐρηται10 εί [δι’] αύτό βλάπτεται τι τό δι’ εναν¬ 

τίας μέρος, καί ούτα) κριθήσεται ταύτα παρά 11 άνθρωποις. 

' Ν: ερριμένας. * Άρμ. 2.4.50. 

- Παρ’ Α λείπει τό: νϋν. 

3 Παρ’ Α προστίθεται: τοις νόμοις εΐρηται ούτε. 

I Παρ’ Α προστίθεται: τινά. ** Άρμ. 2.4.51. 

6 Α: Περί άπόψεως ορών. 

6 Παρ’ Α προστίθεται: εάν. 

7 Παρ’ Α λείπει τό: Ιιά. 

8 Παρ’ Α λείπει τό: τήν. 

8 Ν: τερπνή τις εστίν Α: τερπνή τις. 

10 Παο’ Α λείπει ή πρότασις: καθώς εν προοίμια> εΐρηται. 

II Α-: τοΐς. 
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Περί άπόψεως*1. 

Ή όρατική δύναμις, πασών τών αισθήσεων όξυτάτη ούσα, από πλείστου 

διαστήματος τήν ενέργειαν έχει- δθεν ού χρή απλώς ούδέ ώς ετυχε περί 

ταύτης άποφαίνεσθαι, άλλ’ ένθέντας μέτρα τούτο ις στοιχειν. Φασί μέν γάρ 

νόμους τρεις είναι απόψεων2, θαλάσσης, κήπων, γραφής δημοσίας. Ταΰτας 3 

δέ άορίστως τιθέντες αμφιβολίας4 τοΐς κτίζουσι τίκτουσιν. 

Όράται μέν γάρ ή 5 θάλασσα από μιλίων πολλάκις τεσσαράκοντα καί 

περαιτέροΓ όράται δέ καί κήπος, καί φυτά, καί άλση, από μιλίων εΐκοσιν, 

όράται δέ καί δημοσία γραφή, από πήχεων ούχ ήττον διακοσίων, καί εί 

ταύτα ις έστοιχούμεν ταΐς άπόψεσιν, ούκ αν οικία ή κώμη ή πόλις έκτίζετο. 

Είσί δέ καί άλλαι απόψεις, ου κατ’ εύθεΐαν ορώσαι, αλλά πλάγιαι καί βεβια- 

σμέναι, καί ταΰτας απόψεις ού φημί. Χρή ούν τον θαλάσσης άποψιν 6 εν τώ 

οίκοδομειν έπιπροσθούντα, κατ’ εύθεΐαν ούσαν 7 καί μή πλαγίαν έχουσαν 8 

τήν θέσιν, άφεστάναι τού τήν άποψιν κατ’ εύθεΐαν έχοντος καί μή πλαγίαν 

καί βεβιασμένην. Εί μέν όρά λιμένα ή 9 αίγιαλόν κδν απλώς τή πόλει ή τή 

κώμη 10, ή στάσεις 11 πλοίων τέλειον μή έχοΰση λιμένα, τό παράπαν μή κωλΰειν, 

μήτε άφαιρεΐν τήν τοιαΰτην άποψιν ικανή γάρ ή από τούτιον ψυχαγωγία 

τοις όρώσιν. Εί δέ άπωτέρω καί πέλαγη όρά, ταΰτην ούδεμίαν λογιζόμεθα 

άποψιν. Καθώς γάρ εΐρηται καί από τεσσαράκοντα μιλίων τό τής θαλάσσης 

όράται μέγεθος, καί ού δίκαιον από τοσοΰτου έμποδίζεσθαι τούς οίκοδομειν 

εθέλοντας διαστήματος. 

ΔΗ Μ. ΓΚΙΝΗΣ 

* Άρμ. 2. 4. 47. 

1 Α: Περί άπόηιεως Οαλάαοης. 

2 Α: άπόψεως. 

3 Α αντί: ταντας έχει: πάντας. 

1 Παρ’ Α λείπει: αμφιβολίας. 

5 Παρά Ν λείπει τό: ή. 

6 Α: άπόψει. 

7 Α: οΐίση. 

8 Α: εχονοη. 

9 Α αντί: ή έχει: καί, 

10 Α: τή κώμη ή πόλει. 

11 Α: ατάαει, δπερ όρθότερον, 
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟ,Υ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ Α' 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑΣ 

Έκδίδομεν κατωτέρω ανέκδοτον, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, 

πατριαρχικόν γράμμα άναφερόμενον εις την μονήν τής Θεοτόκου τής Κορα¬ 

κονησίας έν τω Άμβρακικω κόλπω καί άποκείμενον εν τοΐς Γενικόΐς Άρχείοις 

τοΰ Κράτους (άριθμ. Γενικού Ευρετηρίου 253). Τό γράμμα τούτο άπελΰθη 

επί τοΰ πατριάρχου Τερεμίου κατά μήνα Ιούλιον και ίνδικτιώνα τρίτην. 

Κατά τάς χρονικάς περιόδους, κατά τάς οποίας οί υπό τό όνομα τούτο φερό- 

μενοι δύο πατριάρχαι τοΰ Ιζ" αίώνος έκυβέρνησαν την Εκκλησίαν, τέσσαρα 

έτη συμπίπτουν προς τήν τρίτην ίνδικτιώνα. Είναι δέ ταΰτα τά 1530 καί 1545 

τής πατριαρχείας Τερεμίου τοΰ Α' καί τά 1575 καί 1590 τής πατριαρχείας 

Ιερεμίου τοΰ Β'. Έν τφ έκδιδομένω γράμματι άναφέρεται «ό πρώην Ίωαν- 

νίνων κυρ Γεννάδιος» καί ή μνεία αυτή θά έλυε κατά τρόπον οριστικόν τό 

πρόβλημα τής χρυνολογήσεως τοΰ εγγράφου. Άτυχώς ό μητροπολίτης Γεννά¬ 

διος είναι άγνωστος καί δεν άναφέρεται εις τάς νεωτάτας εργασίας περί τής 

εκκλησίας Ίωαννίνων1. Έν τοΰτοις λόγοι κυρίως τεχνικοί καί παλαιογραφικοί, 

ιδία ή έξέτασις τής διά τοΰ μηνός καί τής ίνδικτιώνος ΰποσημάνσεως (μηνο- 

λογίου), ή οποία εγράφετο διά χειρός αΰτοΰ τούτου τοΰ αρχιεπισκόπου Κων- 

σταντινουπόλεως καί τήν οποίαν παρεβάλομεν προς άλλας των δύο τούτων 

πατριάρχων, πείθουν ημάς ότι τό ήμέτερον έγγραφον εξεδόθη επί τής πατριαρ- 

χείας 'Ιερεμίου τοΰ Α' καί δή κατά μήνα Ιούλιον τοΰ έτους 1530. 

Τήν εκδοχήν ταύτην καθιστά έτι πιθανωτέραν τό γεγονός δτι, ως εξά¬ 

γεται εξ επιγραφής τής Ιίαρηγορήτισσας τής Άρτης2, ό πατριάρχης Τερε- 

1 Βλ. κυρίως Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργης ’Αθηναγόρα, Η Εκκλησία 

των Ίωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 8 (1928), σελ. 3-49. Ευ. Σαβράμη, 

Συμβολαί εις τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τών Ίωαννίνων, αυτόθι, τόμ. 7 (1932), 

σελ. 157-172. Ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Παραμυθίας, έρωτηθείς, εύηρεστήθη 

νά μοΐ ανακοίνωση δτι εις μεταγενέστερος έρευνας δεν συνηντησε μητροπολίτην Ιωαν- 

νίνων Γεννάδιον. 

2 =Α. Όρλάνδου, Ή Παρηγορήτισσα τής “Αρτης, ’Αρχ. Δελτίον, τόμ. 5 (1919), 

σελ. 82: «ήλθεν ενταύθα ό παναγιώτατος πατριάρχης κυρ Ιερεμίας τό ,ζλη' ετει μηνός ’ Ιονλ- 

μίας έπεσκέφθη κατά μήνα ακριβώς Ιούλιον τοΰ 1530 τήν ηπειρωτικήν 

πόλιν. Είναι δέ προφανές ότι τό ήμέτερον γράμμα εξεδόθη έν Άρτη διαρ- 

κοΰντος τοΰ τάξειδίου τοΰ πατριάρχου. 

Ή μονή τής Θεοτόκου, εις τήν οποίαν άναφέρεται τό ήμέτερον έγγρα¬ 

φον, κεϊται επί τής <-χερσονιζονσης νήσον» Κορακονησίας ή Κορωνησίας έν 

τω Άμβρακικω κόλπω1. Κατά τινα παράδοσιν, έκτίσθη μεσοΰντος τοΰ Ζ' αίώ¬ 

νος2. Πρόκειται όμως περί απλής παραδόσεως, μή έπικυρουμένης υπό 

γραπτών μαρτυριών. Είναι έν τούτοις βέβαιον ότι ή μονή είναι άρχαιο- 

τάτη, άφοΰ ήνθει κατά τέλη τοΰ ΙΒ' αίώνος. ΤΙ αρχαιότερα γνωστή εις 

ημάς μνεία εύρη τα ι έν βιβλιογραφικω σημειώματι τοΰ ύπ° άριθμ. 20 χειρο¬ 

γράφου κωδικός τής μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ένθα άναφέρεται ό καθη¬ 

γούμενος Μελέτιος ό ιερομόναχος. Έχει δέ τό έν λόγφ βιβλιογραφικόν 

σημείωμα ώς εξής: «ή παρούσα βίβλος τής μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου 

τής Κορακονησίας». Καί: «’Επληρώθη ή παρούσα βίβλος τής μονής τής άγιας 

Θεοτόκου τής Κορακονησίας, εν μην'ι Ανγούστφ β', ήμερα β', ίνδικτιώνος α' 

έτους ,ζψα' [ —1193]» 3. 

Κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1436 έπεσκέφθη τό μοναστήριον ό Τταλύς 

άρχαιολόγος καί περιηγητής Κυριάκός ο έξ Άγκώνος, ό όποιος έσημείωσε 

τά εξής: »Νοδ νέτο ίαδδΐι ρπηαριπη 9110111 &ά ρπάί© ίάιΐδ δερΙεπιβΓ. Άά 

ρίδεοδαπι εχΐο-αυπι Πετοπεδαιη ηιιεπι ρτορε ΑταοΙιίΤιεί ίίαιιιίηίδ οδΐΗ 

Καρακονήσιον νοοΕαπί:, ΜΙΠιει-εηιιΐΓ ϊπϊΗ ροδίηυαπι ρετ ποεΐεπι πιοπιΒγο. 

ηιιίενίπιιΐδ δορποδφίε ρετ ΙιΠογδ οαΐΐοεδ ίηίετ ίπίβδίοδ οατρίίειπίεδ. 

νεπετεο άϊνο αΐόεδεεπίε άΐε α,ά δΔοπιηι ©1 οοηδρίοαιππ Βεαίεε νίΓομηίδ 

δαοείΐαηι ηιιοά ρΐεπηυε ξταεοα Γε1ΐ§·ίοηε ηιοηαοΐιί οοΐιιπΐ, δαοπδ ά© 

πιοτε ρπηοΐρΐόιΐδ οογαιτι ©χ3θί;ϊδ Ηενε Ιιοο ηιαπηοΓειπη &ά ρανϊιηεηίαηι 

ερι§τειτηηΐ3. οηΐΐηαίδ εί αΠίοΐδ ηιιοηαε ΙΐΗεπδ Κατοίο ίρδο ίηόίοαηΐε 

γ©§© οοιηρεππιαδ Κλαυδία Βερονίκη δίο δοιιαπί Ιαίίπε: Οαιιάίμ νείΌπΐοε 

απηοτιιηι ΧΧΙΓΙΙ δαίνε» 4. 

Έν βιβλιογραφικω σημειώματι κολδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθη¬ 

νών άναφέρεται ή μονή κατά τά μέσα τοΰ ΙΕ' αίώνος: «-\εκοιμήθη δε και δ 

τούτον [τοΰ μητροπολίτου Ναύπακτού] υποτακτικός και ηγούμενος τής Θεοτόκον 

1 Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου, Δοκίμιον Ιστορικής τίνος περιλήψεως τής ποτέ 
αρχαίας καί εγκρίτου Ηπειρωτικής πόλεως "Αρτης καί τής ωσαύτως νεοηέρας πόλεοις 
Πρεβέζης, (’Αθήναι, 1884), σελ. 170. 

2 Αυτόθι. 

3 Ν. ’Α. Βέη, ν<ΞΓ2είο1ιιιί3 άετ ^τίεοΙιΪΞοΙιεπ Ιΐ&ηάδοΐιπίΐεη άεε Ρείοροηιιεβίθοίιβη 

ΚΙοδίεΓδ Με§Η δρίϊ&εοη, (Λειψία, 1915), σελ. 21-22. Σημειωτέον δτι τό έτος 1193 

αντιστοιχεί προς τήν ενδεκάτην καί ούχί προς τήν προίτην ίνδικτιώνα. 

* Ε. ΖίεόίΐΓΐΙι, Κυριάκός ό έ| ’Αγκώνος έν Ήπείρφ, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 

Α' (1920), σελ. 116. Έτηρή9η ή ορθογραφία τής έκδόσεωσ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, δτος ΙΓ . 13 
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τής Κορακωνησίας καί πατήρ ημών κνρις Γερόντιος μηνί3Ιουλίω ένδεκάτη τον 

ςφξε' [1457] έτους τής νυν τρεγ^ούσης Ινδικτιώνος ι' ...'> λ Όλίγα έτη βραδύ- 

τερον γίνεται μνεία τής μονής εν τφ κατά τό έτος 1521 γραφέντι Χρονικφ 

των Μετεώρων. Κατά τά ετη 1481-1482 Γαλακτίων τις «διά χρημάτων 

έπισπάσας έαυτω τό τής ήγουμενείας όνομα εν τοΐς εξωτερικοΐς αρχουσι, 

πάντα διέφθειρεν υπό Ιδιογνωμίας τά τής μονής του Μετεώρου»2. Ούτος, 

έξωσθείς υπό του μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου καί του πατριάρχου 

Νήφωνος καί άποθανών, «ώσπερ νυν [=1521] όράται τυμπανιαΐος, φρικτόν 

θέαμα, εν τοΐς τόποις τής ’Άρτης, εις τό Καρακονήσιν»3. “Ετερον βιβλιο¬ 

γραφικόν σημείωμα Αθηναϊκού κωδικός έχει Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τό 

μοναστήριον τής Καρακονησίας. <Έν ετει άπδ Χρίστον αγο’ [1670]. λέγει 

τούτο, τον μήναν τον 5Οκτώβριον ήλθεν ό Ευγένιος Ιερομόναχος από τους 

Κωστακέονς εις τό μοναστήριον εις την Κα ρακονησ αίαν και άνήγειρεν αυτήν, 

καί έκτισε τά κελλία και έσυμμάζωξε μονάχους καί ιερό μονάχους" τό αυτό 

έτος έκαμε και την Φανερόμένην μετόχων εις τό μοναστήριον όπου κεϊται 

άνωθεν τον Όφρννί...ονς» 4. 

Άναγράφομεν ανωτέρω τάς γνωστάς εις ημάς περί τής μονής μνείας, 

χωρίς να νομίζωμεν ότι παρέχομεν πλήρη την ιστορίαν αυτής. 
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τής έν τή Καρακονησία, διακειμέν(ων) μοναχών, άνέψερον είς τήν ημών / 

μετριότ(η)τ(α), ότι αυτόθι έχοντες χελοκοψινοδίδαρα [έκ]παλαι, έξ ών έχωσι 

μικράν άπόλαυσιν, τιν'ες έκ των αυτόθι / τάχα χριστιανοί άντί συνδρομής καί 

βοηθεί(ας) ώς δψειλον ποιεϊν εις τό μοναστήριον, διά ψυχικήν αυτών σ(ωτη)- 

ρίαν, I επαπειλώνται και λέγωσι δούναι δΐ αυτά τέλος αυθεντικόν, καί αποσπά- 

σαι καί έκβαλεϊν αυτά, από τής ιερός / αυτών μονής, διατουτο γράψομ(εν) καί 

άποφαινόμεθα προς αυτούς, ΐνα καν όποιοι είσϊν ιερωμένοι ή λαϊκοί, / άπέ- 

χωσιν από τών αυτών βιδαρί(ων) τής μονής καί μεταθληθώοι από τής τοιαύ- 

της πονηρός καί κάκιστης βουλής / καί μηδ' όλως φαίνωνται ενάντιοι τον 

μοναστηριού καί τών έν αντώ μοναχών, αλλά μάλλον σνντρέχωσι καί βοη- 

'θώσι I καί ύπερασπιών[ται] αύτό. εί δέ καί έτι φανώσιν ένάντιοι αύτοΰ καχ 

φανερώς ή κρυφίως κινηθώσι καί θελή/σωσι βλάβην προξενϊσαι αυτό,, κα\ 

δούναι τέλος εις τό άποσπάσαι τά βιβάρια έξ αυτού, έχει αυτούς άφωρισμένονς 

/ή μετρώ της ημών, καί κατηραμένονς καί ασυγχώρητους κ(αί) μετά τών1 

αυτών θάνατον άσυγχωρήτους καί αδιάλυτους. / ούτως έν αγίω παρακελενομεθα 

πν(ενματ)ι. τούτον ονν ένεκα έγράφη προς υμάς καί ή παρούσα γραφή τ(ής) 

ημών μετριότ(η)τ(ος) : — 

Μηνί Ίονλλ(ίω) Ίν(δικτιών)ος Γψ 

Τό κατωτέρω έκδιδόμενον γράμμα του πατριάρχου Τερεμίου, σωζόμενον 

εν πρωτοτυπώ, έχει γραφή επί χάρτου διαστάσεων 0,30x0,31 του μέτρου· αί 

διαστάσεις του γεγραμμένου μέρους (ά'νευ του μηνολογίου) είναι 0,125x0,24 μ. 

Απευθύνεται δέ προς τον επίσκοπον Βονδίτζης (Βονίτσης), τους κληρικούς 

καί τούς προύχοντας τής αυτής επισκοπικής περιφερείας. 

V- Ίερεμί(ας) έλέω Θ(εο)υ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέ(ας) 'Ρώμης κ(αϊ) οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης). 

Τ Θεοφιλέστατε έπίσ[κ/οπε Βονδίτζης, καί έντιμότ(α)τ(οι) κληρικοί καί οι 

καλλιστεύοντες εν αυτή χριστιανοί, χάρις εΐη νμΧν / άπασι καί ειρήνη από 

[Θεού π]αντοκράτορος. γνωστόν έστω νμΐν, πώς ό πρώην 5Ιωαννίν(ων) κυρ 

Γεννάδ(ιος) μετά τών έν τή / θεία καί σεβάσμιο, μ[ονή] τής Παναγίας μου 

1 Ί. Σακκελέωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 

Ελλάδος, (Άθήναι, 1892), σελ. 36. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, 

τόμ. Ί (1910), σελ. 156. Καί εδώ ή ίνδικτιών δεν αντιστοιχεί προς τό έτος, τό όποιον 

συμπίπτει προς τήν πέμπτην ίνδικτιώνα. 

3 Σύγγραμμα Ιστορικόν, παρά Π. Ηουζεγ-Η. ϋ^απιβΐ, Μίεεΐοη ατοΐιόο- 

1ο§ϊφΐε άε Μποέίΐοϊηε, (Παρίσιοι, 1876), σελ. 443. Πρβλ. Ί. Β ο γ ι α τξ ί δ ο υ, Τό Χρο¬ 

νικόν τών Μετεώρων, Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 2 (1925), σελ. 182. 

:ι ΤΤ £ .. 7 0-,- !") ;ι ;; ο ί Λύτόί! 1 

4 X Σακκελίιον, ’Ένθ’άνωτ., σελ. 37. 

Διά τού γράμματος τούτου ό Πατριάρχης, τή αιτήσει τοΰ πρφην μητρο- 

) πολίτου Ίωαννίνων καί τών εν τή μονή τής Κορακονησίας συνασκουμένων 

μοναχών, προτρέπει, επί απειλή άφορισμού, τούς έν Βονίτση χριστιανούς 

νά παύσουν παρενοχλούντες τούς εΐρη μένους μοναχούς, παρά τών οποίων 

απαιτούν αύθεντικόν τέλος διά τά ύπ5 αυτών κατεχόμενα χελοκοφινοβίβαρα. 

Τό κείμενον τού εγγράφου είναι αρκετά σαφές, ώστε νά μή χρειάζεται 

ιδιαιτέραν ερμηνείαν. Έπί δύο μόνον σημείων έπιθυμούμεν να έπιστησωμεν 

τήν προσοχήν τού αναγνώστου. Καί πρώτον δέον νά γίνη λόγος περί τού 

όρου χελοκοβινοβίβαρα. Ή λέξις, ή οποία δεν αναγράφεται είς τά λεξικά 

τής μέσης καί νεωτέρας ελληνικής, είναι προφανώς σύνθετος έκ τού χέλν 2, 

κόφινος καί βιβάριον, δηλοΐ δέ είδος βιβαρίων. Πρόκειται περί ιχθυοτροφείων 

ειδικήν έχόντων τήν κατασκευήν. Τοιαύτα βιβάρια συνετήρουν πλεΐσται 

μοναί, αί όποΐαι. έπετύγχανον δι5 αυτά παρά τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων 

φορολογικήν ατέλειαν 3. 

| 1 Ύπεράνο) τής λέξεως έγράφη υπό τής αυτής χειρός: όν. (—τόν). 

! Δεν νομίζομεν οτι τό πρώτον σύνθετον δύναται νά έχη σχέσιν πρός τήν λέξιν 

χελάνδιον. 

8 Έν πρακτικφ περί τής μονής Λέμβων τοΰ στρατοπεδάρχου Θρακησίων και 
Φιλαδέλφειας Μιχαήλ τοΰ Φωκά (1235, παρά Μ ϊ 1τ 1 ο 5 ί ο 1ι καί Μ ύ 11 β τ, Α ΟΟ, το μ. 4. 

_ ί ι ο> ’ ο ....... „= ..ι— ^»~,τλ,'.ιιο..αι «ττλ τγΤ>λ> βι η ίων: «ΤΙσαυτωσ δειρεν- 
οελ. Ιο) απαριυμυυν».ΐΛΐ. οι - γ'-ι- - * ,' , 

-Λ β—_ί.__χ.λ β/ίΛ,ΐΐΑ/οΤϊ ττ/ΑίΛΛνιινιιτοΰ όηισιιοΰ καί νουσοβουλλου καί το υονει ΐ| κ·ιμλιμ.ι[ μ«/ν<| ν*ι.^Λ -ι - - * , 
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Πρέπει επίσης νά γίνη λόγος περί τοΰ έν τω εγγράφω άναφερομενού 

αυθεντικόν τέλους. 

Ό όρος ούτος δύναται νά σημαίνη δυο τινά: α') φόρον προς τάς τουρ¬ 

κικός άρχάς ή προς τούς ένοικιαστάς των φόρων, οΐ όποιοι ήδΰναντο νά είναι 

και χριστιανοί, καί β') τέλεσμα προς τούς έχοντας την επικυριαρχίαν καί δεσπο¬ 

τείαν των ακτών η των λιμνών, εις τάς οποίας ήσκεΐτο υπό των μοναχών 

ή διά τών βιβαρίων αλιεία. Τοιαύτην περίπτωσιν τελέσματος απαντώ μ εν καί 

εν βυζαντινφ αΰτοκρατορικω έγγράφφ τού έτους 1229, εν τω όποίω λέγεται: 

«Τό μέρος τής σεβάσμιας μονής τής κατά την Σμύρνην διακειμένης καί 

επονομαζόμενης τών Λέμβων ΰπέμνησε την βασιλείαν μου, ώς ό ποταμός 

Έρμών εισέρρει μετά τών άλλων καί είς τό βιβάριον αυτής τό έπιλεγόμενον 

ό Γύρος, καί διά τούτο τά έκείσε πάντα βιβάρια ετέλουν τω Καλλιγοποΰλω, 

ώς εχοντι είς πρόνοιαν τά δίκαια τοΰ ποταμού»1. Έν δ5 έτέρω περί τής 

αυτής μονής έγγράφφ τού έτους 1234 άναγινώσκομεν: «... κατεβάλλετο 

δέ τό μέρος τής μονής προς τούς πακτικώς έχοντας τό τοιούτον βιβάριον τού 

ποταμού κατ’ έτος χάριν τών έξ ανέμου μέρος τι πάνυ ολίγον»2. 

Περί τών προσόδων, τάς οποίας άπέφερεν είς τούς κυριάρχους ή αλιεία 

τού Άμβρακικού, δεν έχομεν πληροφορίας. Τουναντίον γνωρίζομεν ότι ή 

αλιευτική πρόσοδος δύο άλλων ηπειρωτικών πόλεων ήτο σημαντικωτάτη. Οί 

Βενετοί εΐσέπραττον έκ τών ιχθυοτροφείων τού Βουθρωτού, τά όποια άναφέ- 

ρονται καί επί τής άνδηγαυικής κατοχής (ρίεοαπο νίναποπιτη Βιιΐτοηΐογ), 

1300 δουκάτα κατά τό έτος 1516, 2500 κατά τό έτος 1560 καί 1600 ρεάλια 

κατά τό έτος 1725 λ Τά δέ ιχθυοτροφεία τών Τωαννίνων έμισθούντο επί 

Άλή πασά αντί δέκα πέντε χιλιάδων πιάστρων ετησίως1. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

βιβάριον αυτής αϊτό τε τοΰ βιβαροπάκτου, προσκυνητικίου, όψωνίου, έξελάσεως πλωΐμων 
καί λοιπών ετέρων συνηθειών τών έτησίως άπό τών βιβαρίων άπαιτουμένων». Πρβλ. 

αυτόθι, σελ. 240. Την μελέτην τοΰ Ο- Ρ ε γ γ ε γ ί, Πΐ είοιιπε 1ε§£Ϊ ΙηζΕηΐΐηθ πεμιΕπώηΐΐ 
ίΐ 1ίΐίθΓ3ΐε πιαππο ε Ια ρεεεα πείΐε 30φΐε ρπνβίε, Κ,εηόϊοοηΐΐ άεΐ Ε. ΙείίΐιιΙο ΡοηιθΕπΙο, 

2“ σειρά, τόμ. 42 (1909), σελ. 558 κέ. δεν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
τών Αθηνών. Π. Ζέπου, Συνταγμάτων Νομικόν Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη 
Βοεβόδα, ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας, (Άθήναι, 1936), σελ. 58-59, ιδία σημ. 5. 

Πρβλ. καί Α. δοΙονίβν-Ύ. Μοείη, ΌίρΙοιηΕίΕ §Γ3εε3 τε^ιιηι εΐ ΐτηρεταίοητιη 

8βτνΪ36, (Βελιγράδιον, 1936), σελ. 387 - 388. 

1 Μίΐίΐοεϊοΐι καί Μΰΐΐετ, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. 4, σελ. 239. 

2 Αυτόθι, σελ. 243. 

3 Ί. Ρωμανού, Περί Βουϋρωτοϋ, Δελτών της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται¬ 

ρείας, τόμ. 3 (1891), σελ. 558. ':'Μ 

4 Α. Αηάτόαάέδ, Αΐϊ Ραείισ (1ε Τέθεΐίη έεοποππείε εί ίϊη&ηεΐεΓ, έν Εενηε άεε 
οίιιάνΒ τόΐΑ. ^5 /1οι Ο) 455 οτ11!.. 4. 

ΣΙΝΑΪΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

ι. 

Προεισαγωγικά. 

Είς τά πρακτικά τού έν Άθήναις συγκροτηθέντος ΙΤ' διεθνούς συνεδρίου 

τών Ανατολιστών1 έδημοσιεύθη περίληψις άνακοινώσεώς μου, περί τών γενο- 

μένων ύπ' εμού έν τή Μονή τού Σινά παλαιογραφικών ερευνών κατ" εντολήν 

τής έν Μονάχω Βαυαρικής Ακαδημίας τών επιστημών. 

Τά δρισθέντα υπό τής Ακαδημίας ταύτης θέματα, άτινα άπετέλουν τον 

κύριον σκοπόν τής αποστολής μου, ήσαν τά εξής: 

Α'. "Αντιγραφή τών σψζομένων έν τή εΐρημένη Μονή ιστορικών εγγρά¬ 

φων καί φωτογράφησις τών σπουδαιότερων έξ αυτών χάριν τού «Συντάγματος 

τών ελληνικών εγγράφων τού μεσαίωνος καί τών νεωτέρων χρόνων» (Οοτραδ 

06Γ 0-Π6ο1ιί5θ1ΐ6η ϋιΕιιηάεπ όθδ ΜίΠεΙδΙΙεΓδ υπό άετ ηεηετεη Ζείί), ου 

την Ικδοσιν είχεν άναλάβει ό εν έ'τει 1901 συσταθείς «Διεθνής Σύνδεσμος 

τών Άκαδημιών» (Αδδοοίειίίοη ίηΙβΓη&ΐΐοη&Ιβ άεε Αο&άβιηίεδ)2. 

Β'. "Ακριβής περιγραφή καί φωτογράφησις τών Σιναϊτιπών κωδίκων, τών 

περιεχόντων ύμνους Ρωμανού τού μελφδού, χάριν τής άπό μακρού προπαρα- 

σκευαζομένης υπό τού περιωνύμου καθηγητού καί ακαδημαϊκού Κ. Κπιιη- 

Βοοίιετ μεγάλης κριτικής έκδόσεως τών έργων τού επιφανεστάτου τών εκκλη¬ 

σιαστικών ποιητών. 

Την άνατεθεΐσάν μοι εντολήν ταύτην Ικπληρώσας μετά πάσης δυνατής 

ακρίβειας, παρά τάς παρεμβληθείσας δυσχερείας, άπεστειλα έν καιρφ τα πορί¬ 

σματα τών έρευνών μου είς την τιμήσασάν με Ακαδημίαν διά τού αείμνηστου 

διδασκάλου μου Κππηόαοΐιετ, όστις έν τή δημοσιευθείση κατά τό 1906 πραγ¬ 

ματεία του «ΟΪ0 Ρ1ιο1ο§ταρ1ιΪ6 ιηι Όϊοιΐδίε όετ ΟεΐεΙεεννίδδοπδοΙίΑίΙοη» 

μνημονεύει διά βραχέων τό έπιτελεσθέν έν Σινά έργον μου. 

Παρά την επίμονον άντίδρασιν τού γέροντος σκευοφυλακος, ίσχυριζο- 

1 Αοΐ63 άα εεϊζϊεπχε οοη^ΐ'βδ ΐιιΐβηΐ3ίίοπ3ΐ 065 θΓΪ0ηί3ΐΪ5(:βδ . . . Αίθβπβδ 1912, 

ρ3§. 163 - 165. 

2 Αί πρώται ακριβείς ειδήσεις περί τής άποφασισθείσης έκδόσεως τοΰ μνημειώδους 

τούτου έργου διεβιβάσθησαν είς τό ελληνικόν κοινόν δι’ άνταποκρίσεώς μου έκ Μονάχου 

δημοσιευθείσης τή 27 Ιουνίου 1901 είς την έν Άθήναις έκδιδομένην τότε εφημερίδα 
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μενού δτι πάντες οι προ εμού εύρωπαΐοι έρευνηταί άρίστην ευ ρίσκο ν την 

κατάστασιν τής βιβλιοθήκης, έδέησε νά πεισθή δ νέος τότε αρχιεπίσκοπος 

και ηγούμενος τής Μονής Πορφύριος Β', όπως μοί άναθέση την φροντίδα 

τής προχείρου ταξινομήσεως των ελληνικών χειρογράφων οθεν συνεκέντρωσα 

ταΰτα έν τφ χώρφ μιας πλευράς τής νεωτέρας αιθούσης τής βιβλιοθήκης και 

έτοποθέτησα κατ’ αύξοντα αριθμόν, ένφ πρότερον ήσαν άτάκτως διεσπαρμένα 

εις διαφόρους χώρους τής εϊρημένης αιθούσης και του παλαιοτέρου σχετικού 

δωματίου, κείμενα φύρδην μείγδην μεταξύ έντύπο)ν βιβλίων καί αλλόγλωσσων 

χειρογράφου (αραβικών, συριακών, σλαυωνικών, ϊβηρικών, κοπτικών κλπ.) 

κατά τρόπον τά μέγιστα δυσχεραίνοντα οίανδήποτε επιστημονικήν ερευνάν. 

Ή δέ πληροφορία, ήν παρέχει διά τού τελευταίου άξιολόγου έργου του 

ό ρώσος καθηγητής κ. Βέηθοίιένΐίοΐι ή ό έπισκεφθείς τήν έν λόγω Μονήν 

τό πρώτον εν έτει 1907, ήτοι δύο μόλις έτη μετά τήν εν αυτή εργασίαν μου 

και ειτα βραδύτερον κατ’ έπανάληψιν, δτι εύρε τήν διάταξιν των ελληνικών 

χειρογράφων χαώδη, άποδεικνυει προφανώς, οτι ή ένεργηθείσα πρότερον 

ύπ’ εμού συγκέντρωσις αυτών καί ταξινόμησις είχε μικρόν μετά τήν άναχώ- 

ρησίν μου τελείως άνατραπή διά λόγους, ώς φαίνεται, σκοπιμότητος, οΰς 

δ αυτός συγγραφεύς περαιτέρω εν τή αυτή σελίδι τού βιβλίου του αναφέρει. 

Κατά τήν τακτοποίησιν τών ελληνικών χειρογράφων παρετήρησα, δτι 

έλειπον μέν τινες κώδικες εκ τών 1223, δσους έν τφ καταλόγω του δ ΟατάΙ:- 

Ιιαυεεη1 2 περιγράφει, ύπήρχον δέ τουναντίον πλεΐστα νέα χειρόγραφα μή 

περιλαμβανόμενα έν τφ εΐρημένφ καταλόγφ και άναβιβάζοντα τον ολικόν 

αριθμόν αυτών εις 2150 περίπου. Έκ τού γεγονότος τούτου προήχθην εις 

τήν σκέψιν καί τήν άπόφασιν νά έπιχειρήσω έν σπουδή, καθ’ δσον ή άδεια 

απουσίας έκ τής έν Άθήναις θέσεώς μου μετά μικρόν έληγε, πρόχειρον ανα¬ 

γραφήν τού συνόλου τών χειρογράφων καί έπελήφθην αμέσως τών προ¬ 

καταρκτικών προς τούτο εργασιών μου. Άνεκοίνωσα δέ τήν πρόθεσίν μου 

ταύτην. εις τον έπιφανή γάλλον ερευνητήν κ. Κπγπ3οηά ΥνείΙΙ, δστις έργασθείς 

επί μακρόν εν τφ ύπαίθρφ τής Σιναϊτικής χερσονήσου, φιλοξενηθείς δ’ επί 

τινας ημέρας καί έν τή Μονή έζήτησε παρ’ εμού πληροφορίας περί τών έν 

αυτή ερευνών μου. Ό αυτός έπιστρέψας ειτα εις Παρισίους καί δημοσιεύσας 

έν έτει 1908 τό σπουδαίον σύγγραμμά του «Βα ρΓοεηα’ϊΙε άιι δίπαϊ», άνέ- 

γραψεν έν σελ. 336 τήν σχετικήν πληροφορίαν. Εντεύθεν λαβών αφορμήν 

ό π. Βεηέοΐιένίίοΐι έγραφεν έν τφ έκδοθέντι ύπ’ αυτού κατά τό 1911 

1 V. Ν. Βέηέοΐιένϊΐοΐι, Εβδ ηιαπιΐδοπέδ £ΐ-εο8 άα ΜοηΙ δίπαϊ εί 1ε ιηοικίε 8αν3πί 

<3ε ΓΕατορε άεριιϊδ 1ε ΧΧνίΙβ δΐέοίε ]ΰ8φχ’έ. 1927. ΑΐΒέπεε 1937, ρ3§. 107. (Έκδοσις 

του περιοδικού *Β>'Ζ3πί:ίπΪ5θ1ι - ηευ§πεε1ιίδο1ιε |3ΐιι:1>ϋε1ιει-» έν τη σειρ£ Τεχίε ιχηά 

ΡθΓδθίηιτΐ|>-εη κτλ. - άριθμ; 21). 

2 Οιίίΐ1θ£ΐΐ3 εο(3ΐοιιπι §ταεοοηιιτι δίηαϊΐϊςοππη. δπρείί 

Είρδίεηείβ. Οχοπϋ ΜΟΟΧΕΧχχνί (=1886). 

Σιναϊπκαί έρευναι. 

V, 0ΕΓ<3ί1ΐΕΐΐ5εη, 
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καταλογφ του^άρχιμ. Πορφ. Ούσπένσκη* την ούχί κατά πάντα ακριβή εϊδη- 

αιν, οτι εγω άποσταλεις εξ Ελλάδος ήσχολούμην κατά τό 1905 εϊδικώς εις 

την περιγραφήν εν συνόλω των ελληνικών χειρογράφων τής Σιναϊτικής 

[ ιβλιοθηκης, προσθέτων δτι περί του αποτελέσματος τής εργασίας μου ταΰ- 

της ουοεμιαν δετικήν πληροφορίαν ήδυνήθη νά λάβη. Βραδυτερον δέ λαβών 

γνωσιν τής άνακοινώσεώς μου εις τό Κ' διεθν. συνέδρ. των Ανατολιστών 

εν Αθηναις 1912, περί ής άνωτέρω έγένετο λόγος, αναφέρει ακοιβέστερον 

εν σελ. 91 του τελευταίου έργου του, πόθεν προήλθε καί εις τί κυρίως άπέ- 

βλεπεν η εις το Σίναιον όρος αποστολή μου, προσθέτων καί την ύπό τοΰ 

, 6!11 “ναΥ9«Φεϊσαν πληροφορίαν καί παρατηρών, οτι λίαν συνοπτι- 

κως ανεκοινωσα τά πορίσματα τής σχετικής εργασίας μου, χωρίς ν’ αναφέρω 

τι περί συμπληρώσεως του καταλόγου του ΟίΐΓάίΗαιΐδεη. Εις την εύλογον 

ταυ την παρατήρησιν τοΰ κ. Βεηέεΐιενϋοΐ] απαντώ, δτι δεν ετελεσφόρησεν 

ή ^προσπάθεια μου, δπως συντάξω πλήρη κατάλογον τών Σιναϊτικών Ιλληνι- 

κων χειρογράφων, προσκροΰσασα εις κατηγορηματικήν άπαγόρευσιν πάσης 

σχετικής εργασίας. Διότι ό μέν νέος βιβλιοθηκάριος τής Μονής, ό'ργανον 

τυφλόν του ^προμνημονευθέντος γέροντας σκευοφύλακας Πολυκάρπου τοΰ 

Ζακυνθιου, αντιληφθεις δτι προπαρεσκευαζον την σύνταξιν καταλόγου παρε- 

νεβαλεν εις την τοιαυτην προσπάθειάν μου μυρίας άνυπερβλήτους δυσχε- 

ρειας-^ ο δε αρχιεπίσκοπος Πορφΰριος Β', δστις είχεν έκφράσει άλλοτε ζωη- 

ραν επιθυμίαν προς σύνταξιν πλήρους καταλόγου τών χειρογράφων” καί 

συνιστα μοι εξ οικείας δλως πρωτοβουλίας δι’ ενθουσιωδών έκ Παρισίων 

επιστολών του να έπιληφθώ τοΰ έργου καλούμενος επί τούτφ ύπό τής Μονής 

ως ειδικός επιστήμων, άπήντησε τότε εΐς τάς σχετικάς διαμαρτυρίας μου απε¬ 

ρίφραστους, οτι, συμμορφοΰμένος προς την γνώμην «τών πατέρων» 2 ώφειλε 

να μοι απαγόρευση τήν σύνταξιν καταλόγου, διότι μόνον τής Σιναϊτικής 

Αδελφότητος ^μέλος εδικαιούτο κατ’ αυτούς νά εκτελέση τό έ'ργον τοΰτο. 

Ενεκα τών άνωτέρω λόγων εματαιώθη μέν όριστικως η ύπ’ εμού σύν¬ 

ταξις πλήρους^ καταλόγου τών ελληνικών τοΰ Σινά χειρογράφων αλλά δεν 

ειχεν ευτυχεστεραν έ'κβασιν καί δύο μετ’ εμέ έπισκεφθέντων τήν αυτήν Μονήν 

διαπρεπών επιστημόνων ή σχετική προσπάθεια, ήτοι τοΰ τε άειμνήστου καθη- 

γητου του έν Λιψία Πανεπιστημίου Ο. Β. Οτ^οτγ (δστις έξήταζε κυρίως τά 

' εο(ϋοιιιη ωεπιιεοηρίοπαιπ «πιβοοππιι, Φπ ί„ πιοπ^ίοπο εαποίαβ 
Οαΐδαππαε ΐπ πιοηίβ διηα α5δεΓν&ηίαΓ. Τοηι. I. Οιάΐοεε... β}> σι-οΐάπα. ΡΌ γρ 1: ν Γί ο 

λόνο^ΧΧ)1^ <ΐ65εΠρ1ΐ' ΕΛί<1ίΐ:ν· Β«πβ§βνΐδ. Ρεί,-οροϋ. 1911 (Ροισιστί. Σελ. τοΰ προ- 

^ Η πλειάς των ζηλώ ιών Σ,ναϊτών πατέρων, των παρεχόντων πολυτίμους προς τήν 
^ονην υπηρεσίας, παρηκολούθουν μετά καταφανούς συμπάθειας καί έκτιμήσειος τάς έν 
2ινα εργασίας μου· άλλ’ ΰπερίσχυεν άτυχώς τότε ή γνώμη τής ύπό τον σκευοφύλακα 
μειονότητας, επηρεαςουσα και του Ιίορφυριου Β' τάς σκέψεις καί άποφάσειο. 

201 Σιναϊτικαί ερευναι. 

χειρόγραφα τής Κ. Διαθήκης) καί τοΰ εν Βρυξέλλαις καθηγητοΰ κ. Ηειιπ 

Ογ0οόϊγ6, κατά τήν ομολογίαν καί αύτοΰ τοΰ κ. Βεηέεΐιενίΐοίι άποδίδοντος 

άορίστως τήν αποτυχίαν τών δύο ειρημένων καθηγητών εις «παρεξηγήσεις» 

(φΐείφιιεδ ιηαΐεηίεηόυδ ή όίΐίετεπάδ) μεταξύ αυτών καί τών Σιναϊτών 

πατέρων1. Οί πραγματικοί δμως λόγοι, δι“ ούς ήσαν μέν εις τήν ισχύουσαν 

μειονότητα «ανεπιθύμητοι» οϊ, δύο εύρωπαίοι σοφοί καί εγώ προ αυτών 

επίσης, εΰρε δέ τουναντίον π?νήρη ελευθερίαν δράσεως ό κ. Βεπέοΐιενίΐιοΐι, 

ως και πάντες οί κατά καιρούς έπισκεφθέντες προ αύτοΰ τήν Μονήν ρώσοι 

ερευνηταί, θέλουσιν έκτεθή πλαιύτερον καί σαφέστερον προσεχώς μετ’ εκτε¬ 

νούς βιβλιοκρισίας τοΰ τελευταίου συγγράμματος τοΰ ρώσου καθηγητοΰ. 

Παρά τάς έκτεθείσας άνωτέρω δυσχερείας καί τούς περιορισμούς τής εν 

Σινά εργασίας μου, κατώρθοισα, μόχθων νυχθημερόν, νά εξετάσω διαφόρους 

κώδικας, ν’ άντιγράψω πολλά κείμενα καί νά λάβω πλείστας σημειώσεις καί 

φωτογραφίας. Έκ τοΰ συγκομισθέντος ούτως άφθονου ύλικοϋ έδημοσίευσα 

κατά καιρούς ολίγα τινά ανέκδοτα κείμενα και σχετικάς πληροφορίας. Επειδή 

δέ τής εν αρχή μνημονευθείσης άνακοινώσεώς μου συνοπτική μόνον περί¬ 

ληψης έδημοσιεύθη άλλοτε, άς μοι επιτραπή τά εν αύτή ακροθιγώς έκτεθέντα 

νά διευκρινήσω ενταύθα πληρέστερον διά τών επομένων. 

II. 

Πλήρης καί λεπτομερής περιγραφή 

τοϋ ύπ άρι&μ. 1719- Σιναϊτικοϋ κώδικος μετά σημαντικών 

έξ αντον άποσπασμάτων. 

Τό χειρόγραφον τοΰτο, μή περιλαμβανόμενον έν τφκαταλόγω τοΰ Ο&ιόί- 

Ιιααεεπ, σύγκειται έκ φύλλων χάρτου 93 έχόντων διαστάσεις 0,18X0,125 

καί φέρει άρίθμησιν κατά σελίδας άνερχομένας έν δλφ εις 186. Έγράφη 

δέ κατά τό σωτήριον έτος 1782 (πρβλ. σελ. 184) ύπό Γερασίμου Πρωτοσυγ- 

κέλου Σιναίτον τον Φίλιππου πολίτου, δστις άποσταλεις ώς έξαρχος εις τό κατά 

τήν περιφέρειαν Λεβαδείας μοναστήριον τής ΓΙερουσαλήμ, προσφάτως άνα- 

γνωρισθέν ώς μετόχιον τής Μονής Σινά, μετέβη είς Κωνσταντινούπολή χάριν 

υποθέσεων τοΰ μοναστηριού τούτου. Τό περιεχόμενον αύτοΰ άποτελεΐται έκ δια- 

1 Πρβλ.. τόν άνωτέρω μνημονευθέντα κατάλογον τοϋ 1911 έν σελ. XX τοϋ προλό- 

γου καί τό νεοφανές δημοσίευμά του «Ι,βε ιπαπηδοπίε ^τβοε* βίο., σελ. 90-91. 

2 Τόν άριϋμόν τοΰτον εΰρον εγώ επί τής ράχεως τοϋ κώδικος έν ετει 190ό, ώς έδή- 

λωσα δημοσία κατά τό 1912 (Πρβλ. Αοίβε άιι εβίζίέιηβ οοιΐ£Γθ3 ΐπίβπι. άβε οπβπΐ&ΐίείβε. 

ρ&&. 164). Άλλ’ ό κ. Βέιιβοΐιένϊίοΐι (οαιεί. οοάίοιπυ ηιεπνιεοπ ^Γίΐβοοππτι ηυί ΐπ ιηοηίβ 

δϊπε. 355βΓ\'ΗηίαΓ. Τοιηΐ III ραΐΒ I. Οοά. ηηηι. 1224-2150. Ρβίτοροΐί 1917, ρ&£. 317) 

αναφέρει χόν αυτόν κώδικα ύπό τόν άηιϋμ. 2080 χωρίο να μνηιιονεύση καί τόν ύπ’ έμοΰ 

άνακοινωΟέντα πα?ναιότερον αριθμόν 1719. 
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φορών κείμενων, εμμέτρων τε και πεζών, ασχέτων προς «λληλα· άλλ’ άπαντα 

είναι μ.ας και της αΰτής χειρός προϊόντα. Τοΰτο άποδεικνΰεται μέν καί εκ 

της ομοιοτητος της γραφής, άλλα σαφέστερου βεβαιοΰται εκ του γεγονότος 

οτι εις^ το τέλος των πλείστων κειμένων ή ενίοτε εις τήν αρχήν τινων εξ 

αυτών εχει^εσει ό βιβλιογράφος τήν ΰπογραφήν του είτε κατ’ ονομαστικήν: 

. |αλλαΖ°υ Ω) ΪΘάψας Γεράσιμος Πρωτοούγκελλος Σιναίτης ό εκ Φίλοι- 

(π)ονπολεος, Λτβ κατά γενικήν: Γερασίμου Πρωχοσυγκέλλον Σινοΐτον τον 

Ψιλιπ{π)ονπολιτου, εν ολφ δεκάκις· καί άπαξ εν τη σελ. 31 συντετμημένως: 

« Γ Ρ Ο'Μ. Τ7 Ρ Τ Ο Γ'Λ . Ο Ν Γ'Τ. Φ Λ Π π Λ'Γ. 3. 

Αι σελίδες 1-24 του χειρογράφου > περιλαμβάνουν μετάφρασιν τοϋ ψευ¬ 

δεπίγραφου «Νουθετικοΰ ποιήματος* τοΰ Φωκυλίδου, τοϋ όποιου τό πρωτό¬ 

τυπον εχει πολλάκις έκδοθή, αποτελοϋμενον εκ στίχων εν δλω 230 εις ηρωι¬ 

κόν εξάμετρου. Ή μετάφρασις, ανέκδοτος ούσα, εκτείνεται εις ύπερδιπλάσιον 

αριθμόν στίχων πολιτικών Ιδσυλλάβων, προτάσσονται δ’ αύτών δέκα εγκω 

μιαστικοι «στίχοι εις τον Φωκυλίδην», δι’ ών μεταφράζονται ο! §ξ Ιαμβικοί 

στίχοι του πρωτοτύπου. Αμέσως κατωτέρω παρατίθενται τό τε πρωτότυπον 

και η μεταφρασις τών Ιγκωμιαστικών στίχων, εις οΰς προστίθενται καί δΰο 

ΙΟσυλλαβοι στίχοι «Τοϋμεταψραστον», δι’ών οΰτος προσφωνεί τον Φωκυλίδην. 

Στίχοι είς τον Φωκυλίδην. 

Ό Φωκυλίδης ευπρεπή ζήσας βίον, 

ώς χριστομύστης, ώς απόστολος μέγας, 

ώς άκροατής τών Θεόν θεσπισμάτων, 

5 και μνσταγωγός τών αρίστων πρακιέων, 

ευαγγελικώς ταϋτα λάλεΐ και γράφει 

εύχρηστα τυγχάνοντα τοΐς εν τφ βίω. 

Φωκυλίδου γνώμαι. 

Ταντα δίκης οσίοισι Θεόν βουλεύματα ψαίνει 

10 Φωκυλίδης άνδρών ό σοψώτατος δλθια δώρα. 

Μήτε γαμοκλοπέειν, μήτ αρσενα Κύπριν όρίνειν 

μήτε δόλονς ξ,άπτειν, μήθ' αΐματι χεΐρα μιαίνειν2. 

Επεται ή μεταφρασις τοΰ Σιναϊτικοΰ κωδικός. 

.! 2ί’χί 1 * 63’ ώς_ δ ** Βέαέε^νθο1ι έν τφ οίκείω τρόπφ γράφει. 

, * α,?είμ!να Ιαμβικών στίχων εις τον Φωκυλίδην καί τών τεσσάρων ποώτων 
στίχων των Φοικνλιδον γνωμών, έλήφθησαν έκ τΰο τετάηττκ· έν*Λ~εω,- τορ Τι, 
Ροείαε Ιγπψ ^ρ8ΐαε 1882< " ' " ' 5 
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Σελ.. 1. «Φωκυλίδου ποίημα νουθετικόν 

Στίχοι εις τον Φωκυλίδην. 

Ό Φωκυλίδης ποιητής ζωήν και πολιτείαν 

ζήσας ενάρετον, καλήν και ευπρεπή, τιμίαν 

5 ώς όντως -χριστοδίδακτος, απόστολος μεγάλος, 

τών τον Κυρίου εντολών ακροατής ώς άλλος, 

καί ώς διδάσκαλος σοφός πάντων τών εξαίρετων 

κατορθωμάτων, πράξεων αυτών τών ενάρετων 

ετούτα ευαγγελικώς τά λέγει καί τά γράφει 

10 αυτός, όπου έλληνικώς Ζγεν(ν)ήθη, άνετράφη' 

δντας πολλά ώφέλ,ιμα είς όλους τούς ανθρώπους, 

διδάσκοντας τής αρετής τους διαφόρους τρόπους. 

"Ετεροι στίχοι είς τον αυτόν. 

Ανθρώπων ό σοφώτατος ό Φ>ωκυλίδης φέρνει 

15 τάς νουθεσίας του αύτάς εδώ καί παρασταίνει* 

όντας χαρίσματα καλά, πολντιμά τε δώρα, 

με ίεράς κρίσεις Θεού, καθώς φαίνονται τώρα'1. 

Τοϋ μεταφραστοϋ. 

Κάτων καλώς ελάλησε' σύ τώρα, Φωκυλίδη, 

20 ελθ'ε καί δίδαξε ημάς τών άρετών τά είδη». 

Σελ. 2. Αρχή τοΰ νουθετικοΰ ποιήματος: 

«"Ανθρωπε πρόσεχε πολλά ποτέ νά μή μοιχενσης, 

μήτε νά αρσενοκοίτης, παιδία νά γυρενσης- 

μήτε νά είσαι δόλαος, επιβουλές νά κάνης, 

μήτε τό χέρι σου ποτέ στο αίμα νά μιάνης» 3. 

1 Μετάφρασιν τοϋ αύιοϋ ποιήματος περιέχουν καί τινα τών χειρογράφων τοϋ Άγιου 

"Ορους κατά τον κατάλογον τοΰ Σ. Λάμπρου, δπου όμως, άιυχώς, ούδέν δείγμα, έστω 

καί ολίγων λέξεων έκ τής αρχής, παρατίθεται. Διά τοΰτό μοι είναι άγνωστον, αν ύπάρχη 

σχέσιςτις μεταξύ αυτών καί τής διά στίχων μεταφράσεως τοΰ Σιναϊτικοΰ κωδικός, ή τής 

έν πεζω λόγφ μεταφράσεως, ήτις συνοδεύει τό πρωτότυπον κείμενον είς τό ύπ’ άριθ. 1131 

χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος καί είναι δλως άσχετος προς τήν 

τοΰ Πρωτοσυγκέλλου Γερασίμου τοΰ Σιναΐτου. 

1 Διά τών τεσσάρων τούτων στίχων μεταφράζονται οι δύο πρώτοι στίχοι τών Φωκυ- 

λ.ίδον γνωμών κατά τόν Τά. Ββτ^ΐί. 

3 Οί τέσσαρες οΰτοι στίχοι τής μεταφράσεως αντιστοιχούν προς τόν 3°* καί 4 ον 

στ. τοΰ πρωτοτύπου. 

Γραφή κώδ. στίχ. 2 Φωκυλίδυν 5 όντας 6 άκροατής 10 ελ?.η νικάς 13 έτεροι 

15 έδώ, παραστένει 10 δώρα 20 δίδαξαι. 
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Σελ. 25. «Περί ματαιότητος τοϋ κόσμου καί περί ψυχής διορθώσεως; Κ 
Στίχοι πολιτικοί εν δλω 22, ών οι δΰο πρώτοι εχουσιν οΰτω: 

Καλός δ κόσμος πάγκαλ[λ]ος, ώς ποίημα Κνρίον 
δμως έγόο πολλά κακός, ώς παγκάκιστου βίου. 

Επονται έν σελ. 26 - 28 στίχοι ανομοιοκατάληκτοι 48, άποτελοΰντες 24 

δίστιχα, ων τά αρχικα γράμματα σχηματίζουν ακροστιχίδα κατά την τάξιν 
του αλφαβήτου Λ ■ Ω '2. 

Τό πρώτον δίστιχον: 

Άψες, ψυχή, τάς ήδονάς, τό τρέχειν επ' άδήλωις, 
μη σε ποοφθάση Θάνατος, ανέτοιμου ευρών σε. 

Καί τά δυο τελευταία: 

Ψυχή, τό τέλος βλέψασα, τον θάνατον προγνοϋσα, 

τάς ήδονάς κατάγνωθι, κατάλιπε και σώζον. 

Ώς άνθος βλέπον την ζωήν ταχέως έξανθοϋσαν, 

ώς άναρ παρατρέγονσαν, φύγε τον πλάνον κόσμον. 

Μετά τό ανωτέρω ακολουθεί έτερον άνευ άκροστιχίδος ποίημα εκ 53 έν 
δλω πολιτικών στίχων όμοιας φυσεως: 

Πώς κάθη, πώς άμεριμνεϊς, πώς αμελείς, ψυχή μου, 

πώς ον φροντίζεις τών κακών, ών έπραξας έν βίφ ; 
Ψυχή αμετανόητη, ονκ ένθνμεϊ την κρίσιν, 

ον μελετάς άπόκρισιν εις τον έκεϊθεν κόσμον; 

Ον μεριμνάς τον θάνατον, πώς μέλλεις άποθνήσκειν 
και πώς από τοϋ σώματος έσχατον χωρισθήναι; 

Σελ. 30, τό τέλος: 

Έκτοτ άν έλθη θάνατος, ψυχή, μή δειλιάσης' 
ό θάνατος άνάπαυσις υπάρχει τοΐς δικαίοις. 

Τό χειρόγραφον έχει ματαιώτιτος... διορΟώαεος. Ενταύθα έχω νά παρατηρήσω, δτι 
έκρινα περιττόν νά τηρήσω γενικώς τήν γραφήν τοΰ κωδικός, σημείων έκάστοτε τά 
ορθογραφικά ή άλλα γραμματικά σφάλματα. Ταϋτα εϊναι αναρίθμητα καί ή αναγραφή 
αυτών θά συνεπήγετο άνευ λόγου άποχρώντος αΰξησιν σημαντικήν τοϋ χώρου. "Ινα δέ 
καταδειχθή ή ανώμαλος σχέσις τοΰ βιβλιογράφου προς τήν γραμματική ν και τήν ορθο¬ 

γραφίαν, άρκεΐ νά παραθέσω ενταύθα τά έξης : Περί μετανείας λόγος πάνι ώρέως. — ’Έτερος 
λόγος ψνχοφελοϊς περί, μετανίας και εξομολογήσεως. — Έρμίνια πάνι όφέλιμος.— Ό πανικτήρ- 

μων. Μετά ταντα, δήνει τον κάνονά τον. —Περί άινώσεος τον Θρώνον και τον Σινά δρος.— 
Κατόλνκοι. κτλ. κτλ. 

Λαμπραν πραγματείαν περί τών παραινετικών γνωμών κατ’ άλφάβητον έδημο- 

σίευσεν ό διακεκριμένος φίλος καθηγητής τοΰ έν Βελιγραδίφ Πανεπιστημίου κ. 

Ν. Αη3.3ΐ8.53ίένϊΙοΙι έν Μονάχω κατά τό έτος 1905 υπό τήν επιγραφήν: Βίε 
ρ&Γ&αεόεοΙιειι Αίρΐι&δείε ϊιι άετ ΐΓΠθοΙιίεεΙίρη Γάίετηί-ιΐΓ {Τ'πρ.η^πΓ8.Ι-ΒΪ52εΓΐείίοπ ζμτ 
Ει·ΐ3.η§ιιη§; άετ Όο^ίοπνητάε). 
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Σελ. 31. «Περί μετανοζας λόγος πάνυ ωραίος». ’Άρχ. Μετανοήσατε καί 

πιστεύσατε. 
Σελ. 34. «“Ετερος λόγος ψυχωφελής περί μετάνοιας καί εξομολογήσεως». 

’Άρχ. Πο/Ιάκις σάς έμίλησα (οΰτω !), εν/ωγημένοι χριστιανοί, περί μετάνοιας 

και έξομολωγήαεως. 
Σελ. 44. «Ερμηνεία περί εξομολογήσεως πάνυ ωφέλιμος εις κάθε 

άν(θρωπ)ον». ’Άρχ. 'Ο πανοικτίρμων και πολνενσπλαγχνος Θ(εό)ς. 

Σελ. 48. «Μετά ταΰτα ό πν(ευμ)ατικός δίνει τον κανόνα του καί τον 
διαβάζει τήν συγχωρητικήν ευχή. 'Ο Θεός ό σωτήρ ημών, ό ώά τον προφή¬ 

του σου Νάθαν μετανοήσαντι τφ Δανείδ επί τοΐς ίδίοις πλ.ημμελήμασιν. Καί 
τήν δεύτερη ν. Κύριε ’Ιησού Χριστέ, νι'ε τον Θεόν τον ζώντος, ποιμήν καί 
αμνέ. Καί τρίτη, τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, συγχωρητική. Δέσποτα 
Κύριε Ίησον Χριστέ, ό Θεός ημών και τά λοιπά. 

’Έπειτα λέγει ό πν<ευμ)ατικός προς τον έξομολογοΰμενον τήν νουθεσίαν 
ταύτην <5ίά στίχων κατά άλφάβητον». 

"Επονται 24 μονόστιχοι γνώμαι, ών τά αρχικά γράμματα άποτελοΰσιν 
ακροστιχίδα κατά τήν τάξιν τοΰ αλφαβήτου Α-Ω. 

Τό κείμενον τής νουθεσίας ταΰτης είναι τό αυτό προς τό άναφερόμενον 
έν σελ. 72 τής μνημονευθείσης ανωτέρω (σελ. 204, σημ. 2) πραγματείας τοΰ 
κ. Αιΐ35ΐ:Ε55Ϊένί(;ο1ι, δπερ οΰτος χαρακτηρίζει ώς ανέκδοτον, παραθέτων έξ 
αΰτοΰ μόνον τον πρώτον καί τον τελευταΐον στίχον, έχοντας ώς εξής: 

Αρχή. Αγάπα πρώτον τον Θεόν, έπειτα τον έχθρόν σου. 

Τέλος. τΩ πρέπει δόξα καί τιμή. Αμήν εΐπετε ολοι. 

Καί ό μέν πρώτος στίχος είναι ό αυτός άπαραλλάκτως προς τύν τοΰ ή μ ε¬ 

τέρου χειρογράφου, ό δέ τελευταίος έχει μικράν τινα παραλλαγήν. 

Ιδού οί 24 στίχοι τής νουθεσίας: 

’ Αγάπα πρώτον τον Θεόν, έπειτα τον εχθρόν σου. 

βλέπε τών άλλων τά καλώ, τό σφάλμα τό ’δικόν συν. 

Γυναίκα έχεις; τίμα την δεν έχεις; μή γνρέψης. 

Δίδε καλόν αντί κακόν, καί θέλει άφεντέψεις. 

5 ' Κχε διά χειρότερον μόνον τον εαυτόν σον. 

Ζήσεις καλώς, αν τό κακό τό φεύγης ώς κρημνόν σον. 

' Η μέρα δίχως προσευχήν ποτέ μή σε περάση. 

Θρόνος Θεόν Θέλεις γεν ή ταπεινωθείς έν πάσι. 

'Ίξενρε καί βεβαίωνε, πώς σήμερα πεθαίνεις. 
10 Κόλακα μήτε νά δεχθής, μήτε εσύ νά γένης. 

Αιμήν νά είσαι τών πτωχών, χαρά τών θλαβομένων. 

Μήτηρ, πατήρ ιών ορφανών, ξενοδοχείο τών ξένων. 

Νά κοινωνας δύο βολ,αις τον χρόνον, άναγκαϊον. 
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Ξεμολογον δέκα φοραϊς δμως και εη πλέον. 

15 'Όσο 3μπορείς και περπατεΐς, τρέχε στην εκκλησίαν. 

Πουλήσου και αγόρασε την άνω βασιλείαν. 

Ρΐψε τον πόνον τον κορμιού και πόνει την ψυχήν σου. 

Σέδου την πίστιν σου γερά, έως εις την θανήν σου. 

Του άφεντός μας τού Χριστού τά πάθη νά θυμάσαι. 

20 "Υμνεί και δόξαζε αυτόν, άν θέλ.ης Χριστού νάααι. 

Φοδού <5έ και αγάπα τον, ώσάν τά δνό σου μάτια. 

Χαΐρε για την αγάπην τον, άν γένης και κομμάτια. 

Ψάλλε αύτφ βράδυ, ταχύ, καθημερνή και σχόλ.η. 

'Ω πρέπει δόξα και τιμή* αμήν, άς ’πουμεν όλοι. 

Σελ. 50. «"Υμνος εις την Θεοτόκον. 

{προς τό) Σώσό(ν^> με αγνή, κυρία σωτηρίας. 

Άρχ. Στένω και θρηνώ εξ δλης τής ψυχρής μου, 

ώς αμαρτωλός, ώς τέρψας τον Βελίαρ». 

Δώδεκα στίχοι ιαμβικού τρίμετρου, μεθ’ οΰς δυο 14σΰλλαβοι και είτα 
τέσσαρες Ιδσΰλλαβοι πολιτικοί. 

Σελ. 51. «Περί τής αγίας βατού, ήν ειδεν ό Μωϋσής, ό ποιητής γράφει. 

"Εναν καιρό εΰρέθηκα σ ένα βουνό απάνω, 

ώσάν τό ΰρος τον Σινά, έτσι τό παραδάνω». 

Τό ποίημα άποτελεΐται έκ στίχων 166 πολιτικών ομοιοκατάληκτων άνά 
δυο και λήγει εις την σελ. 58. 

Σελ. 59. «"Υμνος εις τον Χριστόν και εις την Παναγίαν, πάνυ ωραίος. 

"Αν επίβλεψης τά έργατά μου, 

και άποδλέψης τά σφάλματά μου, 

Υιέ ανθρώπου, Θεέ, κριτά μου». 

Έν όλω 39 τοιαΰτα τρίστιχα ομοιοκατάληκτα, ών τό τελευταίου εν σελ. 63 

έχει οΰτω: 

'Οπόταν ένας διψά, σπουδάζει 

άκαταπαύστως νά σέ δοξάζη, 

τους νμνους τούτους νά τους διαδάζη. 

Επονται «Δόξα και νύν. :Αλληλούια γ\ τό κύριε έ).έησον και τέλος». 

Σελ. 64. «Τά θαύματα του προφήτου Μωϋσέως. 

Τον Μωνσήν τον έχασα, πηγαίνω ερευνώντας, 

όπου τον είδα στό Σινά, στην βάτο(ν) ομιλώντας». 
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Τό ποίημα άποτελοΰμενον εκ στίχων 288, λήγει εις την αρχήν τής σελ. 77 

καί οΰχΐ εις τήν σελ. 78 ώς ό κ. Βεπέοΐιένίΐοΐι σημειώνει· μεθ5 δ έν τή αυτή 

σελίδι τά εξής: 

Ταύτα μεν και περί αυτού, άλΧ άς είπούμεν πάλαν 

διά πολ.λήν αγάπην σας και ιστορίαν άλ.λην. 

Είπα πολΛά και σώνευ 

καί ποϊός με γλ.υτοονει 

από κατηγορίας, 

δτι τής τραγωδίας 

τους ορούς δεν έφύλαξα; 

Και άλλο αηδόνι, 

τώρα και γ^ελ.ιδόνι, 

άς έλθη νά λαλήση 

και νά σάς κελ.αδήση 

καί τά λοιπά τά {ν)τέρτια μου. 

"Επονται δώδεκα τοιαΰτα πεντάστιχα μέχρι τέλους τής σελ. 78 περί τής 

επανόδου του ποιητοΰ εις Λεβάδειαν. 

Σελ. 79. «Περί τής αγίας ημών πίστεως (διάλογος). 

Ψυχή καί ό Χαρίτων. 

Ψυ. Δεν είναι ένας ό Θεός; — Χα. 3 Εγώ έτζι πιστεύω. 

Ψυ. Δέν είναι τρία πρόσωπα; - Χα. Εγώ έτζι λατρεύω». 

Εξακολουθεί μέχρι τέλους τής σελ. 85 1 ό διάλογος περιλαμβάνων στί¬ 

χους έν δλω 148, 

"Επονται έν σελ. 86 - 87 στίχοι 46, ών οί δυο πρώτοι έ’χουσιν οΰτω: 

Καί έτσι πάγει λέγωντας ό Ελωκοκωνσταντϊνος. 

καί νά καί έρχεται ευθύς δ μέγας Αυγουστίνος. 

Μετά ταΰτα: «Ευχή εις τον Χ(ριστό)ν. 

Ήμάρτηκά σοι, Κύριε* ώς δ Δαυδείδ φωνάζω- 

ήμαρτον δέ υπέρ αυτόν άμετρα λογαριάζω». 

Στίχοι 26 περατοΰμενοι εις τήν σελ. 88. 

Σελ. 89. «"Υμνος εις τήν Θεοτόκον. 

Αρχινώ, παρθένε, πάλιν δι αγάπην σου πολλ,ήν' 

διά άμετράν μου χρέος καί μεγάλων οφειλήν». 

Ό τελευταίος στίχος του ΰμνου έν σελ. 92: 

'Ως καθώς τήν Παναγίαν, τήν μητέρα των πιστών. 

1 Έσφαλμένως δ κ. Εβαδοΐιδνΐΐοΐι γράφει 79-94. 
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Επειτα μέχρι τής σελ. 94 εξιστορεί ό αυτός διά 52 στίχων τήν μετάβασίν 

του εκ Αεβαδείας εις Κωνσταντίνουπολιν, όπως φροντίση περί έκδόσεως σουλ- 

τανικοΰ διατάγματος άναγνωρίζοντος τήν προσάρτησιν τής επί των υπωρειών 

του Παρνασσού (νυν Κοινότ. Δαυλίδος) κείμενης μονής Ιερουσαλήμ εις 

τήν προνομιούχον Μονήν του όρους Σινά, ώς μετοχιού αυτής. Άρχεται: 

Σήμερον καθολικεύω κι" απ’ τήν Αειθαδειά ενγαίνω 

και πολλά συλλογισμένος εις τήν Πόλον και παγαίνω’ 

παρακαλ&ντας τον θεόν νά με ένδυναμώση 

και τούτον μου τον λογισμόν νά με τόν στερεώση. 

Πηγαίνω, φθάνω τό λ.οιπόν απάνω εις τήν Πόλο, 

νά κάμω τήν δονλ.ε(ί)τσα μου, νά εύγάλ.ω τό φερμάνι- 

ηνρα καυγάδες περισσούς, "πονγεν (ο) "Αλεξάνδρειάς 

καί ’μάλωνε, συγχύζονταν μ" όλους τούς Σιναΐτας. 

Σελ. 95. «“Ηδη προ χρόνων έβουλήν)η ό μακαριώτατος πάπ(α)ς καί 

πατριάρχης άγιος Αλεξάνδρειάς κυρ Κυπριανός, νά ένωση τόν θρόνον του 

μέ τό ιερόν μοναστήριον του θεοβάδιστου όρους Σινά, τρόπον τινά πώς 

αφιερώνει τόν θρόνον του εις τό Σίναιον όρος· καί έγραφε συνεχώς εις 

Αίγυπτον, προς τόν πανιερώτατον άγιον αρχιεπίσκοπον του θεοβάδιστου 

όρους Σινά κυρ Κύριλλον, περί τής τοιαΰτης ένώσεως. "Ο9εν καί 6 αρχιε¬ 

πίσκοπος εν μια τών ημερών τό επρόβαλεν μέσα εις τήν Σΰναξιν τών πατέ¬ 

ρων, οί όποιοι άκουοντες ένα τοιουτον άκουσμα παράδοξον, ή μάλλον είπεΐν 

παράνομον, έγιναν άλλοι εξ άλλων, οσον οί εν τω άγίω δρει άγιοι πατέρες, 

τόσον οί εν Αίγυπτο;), τόσον καί οί έ'ξωθεν ευρισκόμενοι πατέρες δεν έ'στερ- 

ξαν κατ’ ουδένα τρόπον νά γενή τό τοιουτον νεοφανές κατόρθωμα, διά νά 

μήν χάση τό ιερόν ημών μοναστήριον τά τόσα προνόμια, προσέτι και τήν 

ελευθερίαν του. Όθεν έτυχε νά ά.νέβη ό αρχιεπίσκοπος εις βασιλεύουσαν διά 

τινάς υποθέσεις του ίεροΰ ημών μοναστηριού, ευρεν καί τόν μακαριώτατον 

άγιον Αλεξάνδρειάς καί τόν έφανέρωσε τά πάντα καταλεπτώς καί άπασαν 

τήν γνώμην τών πατέρων τής Ίεράς Συνάξεως, ότι ή τοιαΰτη ένωσις ουκ 

αρεστή έφάνη άπασι τοΐς πατράσι, τοΐς τε άνω, τοΐς τε κάτω, καί τοϊς έξω¬ 

θεν, καί παρακαλώ άς ήσυχάση ή Μακαριστής Της εις τό εξής. Πλήν ό 

Μακαριώτατος, άφ’ ού έλαβε τοιαυτην άπόκριπιν παρά τών Σιναϊτών πατέ¬ 

ρων, έγραφε τό παρόν μανιφέστο, καί τό εμοίρασεν εις όλους, λέγω εις τόν 

Παναγιώτατον, εις τούς αρχιερείς, εις τούς αύθέντας, καί εις όλους τούς 

άρχοντας τού Γένους ημών, διά νά βιάσω σι τούς Σιναΐτας οΐφ τρόπω ήμπο- 

ρέσουσι, διάνα γένη ή τοιαυτη κατηραμένη ένωσις πλήν ματαίως έκοπίασεν. 

Γεραυιμυυ πριοτοσυγκέλλυυ Σιναΐτου, τού Φιλιππουπολίτου». 
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Σελ. 97. «Μανιφέστο, όπου έκαμεν ό άγιος Αλεξάνδρειάς κύρ Κυπρια¬ 

νός, προς τόν πατριάρχην καί τής αγίας Συνόδου, καί εις τούς αύθέντας καί 

άρχοντας. Έν πρώτοις άρχεται: 

Περί ένώσεως τού θρόνου καί τού Σινά δρο</υ)>ς. 

"Αν καί άλλος τινάς καμμίαν φοράν, ώς ωφέλιμον καί πρόξενον πολ¬ 

λών αγαθών, έστοχάσθη τήν άναγκαίαν έ'νωσιν τού άποστολικού θρόνου 

τής Αλεξάνδρειάς | μετά τού ιερού μοναστηριού τού θεοβάδιστου όρους Σινά 

δεν ήξεύρω- όμως ήξεΰρω ότι τώρα έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις, έν οίς, } κρί- 

μασιν οίς οίδε Κύριος, οί μέν τού θρόνου έκείνου εχθροί, οί κατόλικοι, 

έπλήθυναν καί ύπερεδυνάμωσαν». 

Σελ. 111. «Γράμμα ύπεραπολογητικόν από μέρους τών Σιναϊτών πατέρων. 

Τήν νμετέραν ευγένειαν ήδέως και περιχαρώς προσαγορενομεν και εξ 

όλης ψυχής καί καρδίας εύχόμεθα. 

Διά τού παρόντος ημών ευχετικού γράμματος». . . 

Σελ. 125. «’Ίσον άπαράλλακτον τού π(ατ)ριαρχικοΰ καί συνοδικού γράμ¬ 

ματος (Νοεμβρίου 1782). 

Γαβριήλ έλέφ Θ(εο)ύ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, 

καί οικουμενικός πατριάρχης. 

'Οσιώτατε έν ίερομονάχοις καί Δίκαιε τής ϊεράς βασιλοκής μονής τού 

Θεοβάδιστου όρους Σινά κυρ "Αναστάσιε». 

Σελ. 129. «Εις τούς 1782: Άφ’ ού τό άνωθεν μανιφέστον έφθασεν έν 

Αίγύπτω»... 

Σελ. 130. ... «έγνωσαν καί έξ αυτής ό τε οικουμενικός πατριάρχης 

καί οί παρευρεθέντες άγιοι αρχιερείς, καί όλοι κοινώς άπεφάσισαν νά καταρ- 

γηθή αυτή ή φήμη τής ένώσεως τού θρόνου τής Αλεξάνδρειάς μετά τού 

Σινά ό'ρο(υ)ς· καί προς παρηγοριάν τούς έν Σινά μονάζοντας πατέρας (ούτω!) 

έδόθη ή παρούσα πατριαρχική καί συνοδική επιστολή εις τούς έξάρχους, νά 

σταλθη έν ταύτφ κάτω εις τήν Σύναξιν τών π(ατέ)ρων προς ησυχίαν καί 

άνάπαυσίν τους. Καί μετέπειτα έξεδόθη καί πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα 

προς σύστασιν καί αυτονομίαν τού μοναστηριού καί άναίρεσιν τής ένώσεως, 

ώς κάτωθεν φαίνεται· δπερ έδόθη τοΐς έξάρχοις καί άπεκομίσθη εις τό ιερόν 

μοναστήριον τού Σινά δρο(υ)ς. 

Ό γράψας Γεράσιμος πρωτοσΰγκελλος Σιναΐτης έκ Φιλίπ(π)ουπόλεως». 

Σελ. 131. «’Ίσον άπαράλλακτον τού σιγιλλιώδους. 

Γαβριήλ έλέω Θεού, κτλ. 

Πολλάκις δ'ε καί τά καλ.ώς εχοντα καί παγίως άπ αρχής πεπηγότα, καί 

Επετηριχ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ΙΓ'. 14 
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εν διαμονή και έδραιότητι και δυσμετ ακινήτω καταοτάοει ηρδ άμνημονεντων 

χρόνων διατελ.έσαντα» κτλ.1. 

Σελ. 141. «Ή κατά καιρούς συμφωνία γινόμενη επί αναμεταξύ νέου 
αρχιεπισκόπου και των πατέρων εν έχει 1753. Κύριλλος». 

Άρχ. Ή μεν αταξία συμφορών πολλών, ζημίας τε και σνγγνοεως πρό¬ 

ξενος κρίνεται. 

Σελ. 151: «Παραλαβή τού μοναστηριού Ιερουσαλήμ. Τούτο έστι τό 
προοίμιον». 

Αρχ. Ηδη προ χρόνων οί καλόγηροι τον μοναστηριού Περού \ σαλήμ 

επονομαζόμενου εις τά κατά την Λιβαδίαν μέρη, εγγύς τον χλωρίου Διανλείας. 

Σελ. 155. «Ίσον εστί τού συμφωνητικού γράμματος». 

Αρχ. Διά τον παρόντος συμφωνητικού αποδεικτικού τε και βεβαιωτικοί) 

γράμματος γίνεται δήλον, δτι κατά τους 1768 οί π(ατέ)ρες (τοϋ μοναστη¬ 

ριού) τής Ηερονσαλήμ όνομαζομένον, τον από. . . κατά την Λιβαδίαν ευρι¬ 

σκομένου. 

Σελ. 159. «Ίσον τού σιγιλλιώδους γράμματος τής Ιερουσαλήμ». 

Άρχ. Ον την τυχονσαν, άλλα δή και εμφρονα καί γενναίαν φροντίδα 

καί πρόνοιαν. 

Τελ. έν σελ. 165. 3Εν ετει σωτηρίω 178Η· έν μηνί Φεβρουάριον έπι- 

νεμήσεως 14^. 

Γαβριή(λ) ελέφ (Θεού αρχιεπίσκοπος) Κ/πόλεως . . ., Εφέσου 

Σαμουήλ, Νίκαιας "Άνθιμος, Ήρακλείας Μεθόδιος, Νικομήδειας Μελέτιος, 

Χαλκηδόνος Παρθένιος, Δέλκων Άνανίας, Τουρνώβου Καλλίνικος, Δράμας 
Γρηγόριος, | Προΰσης "Άνθιμος». 

Σελ. 166 λευκή. Σελ. 167. «Μετάφρασις τού νέου φερμανιού2 τού άφιε- 

ρωτικού τού μοναστηριού τής Ιερουσαλήμ κατά τήν Λειβαδείαν, κατά τό 

χουτζέτι 3 καί τό ΐλιάμι4 τού Καζασκέρη δ. Έκ τού οθωμανικού εις τό άπλούν 
ρωμαί(ϊ)κον». 

1 Εδημοσιευθη υπο Π. Νεο κλέους είς το βιβλίον του ' «Το κανονικόν δίκαιον τον 
Πατριαρχικού Θρόνον των Ιεροσολύμων επί τής αρχιεπισκοπής Σινα» κτλ. Έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1868, σελ. 136-141. 

9 Φερμάν τουρκιστί λέγεται τό αύτοκρατορικόν (ή σουλτανικόν) διάταγμα. 

* Χοτζετ = τεκμήριον, άιτόδειξις καί κατά συνεκδοχήν τίτλος ιδιοκτησία?. 

4 Ίλάμ = άπόφασις. 

Καζαακέρης, έκ τοϋ Καδή — άοκέρ, είναι ό τίτλος ανώτατου στρατιωτικού δικαστοΰ 
μετά τον Σεϊχ-ουλ-ισλάμην. Δύο δ’ όπήρχον τοιοϋτοι, δ τής Ρωμυλίας (Ρούμελη) καί 
δ τής "Ανατολής. 

"Άρχ. *Ορισμός βασιλικός προστακτικός καί δηλωτικός προς τον λογιό¬ 

τατον κατή1, άγιάνιδες- καί Βοεβόδαζν) τής Αειδαδείας. "Οτι δ επίσκοπος καί 

οι καλόγεροι τον τοϋριΖ Σινά. 

Σελ. 171. «Μετάφρασις τού νέου φερμανιού τής Ιερουσαλήμ διά τήν 

δεκα[ε]τίαν. Έκ τού οθωμανικού εις τό άπλούν ρωμαί('ΐ)κον». ’Άρχεται διά 

των αυτών λέξεων, ώς καί τό προηγούμενον. 

Σελ. 176- 179. «Ερμηνεία περί έξομολογήσεως πάνυ ωφέλιμος εις κάθε 

άν(θρωπ)ον, είς κοσμικούς τε, είς ιερωμένους και μοναχούς- πώς δή πρέπει 

έξομολογεϊσθαι κάθε άν(θρωπ>ον». 

Σελ. 180- 182. «Προσευχή μετά τήν έξομολόγησιν καί συγχώρησιν τού 

πν(ευματ)ικού πατρός». Άρχ. Ήξεύρω, κύριέ μου. 

Σελ. 183-184. Σχέδιον διαθήκης, μεθ’ ο ή σημείωσις: 

ΠΕνέτι: 1782^: Δικεμδρίον 20%: έν βασιλευονσι: τέλος: \ Ώ γράψας 

Γεράσιμος ΠρωτοσνγκελΛος Σιναΐτης δ έκ Φιλιπονπόλεος». 

Σελ. 185: «Ερμηνεία, πώς δή πρέπει τών ιερέων μνημονεύειν, | ζώντων 

καί νεκρών*. 

Σελ. 186: «Καί περί τών κεκοιμημένων, πώς δή πρέπει μνημονεύειν». 

Με-θ’ 8 ή αυτή ώς άνω υπογραφή καί τέλος τού κωδικός. 

Έκαστου σχεδόν κειμένου προτάσσεται έγχρωμον κόσμημα καί έπεταιέν τέλει 

ή μνημονευθεΐσα πολλάκις ανωτέρω υπογραφή τού βιβλιογράψου Γερασίμου. 

Αί Ιπιγραφαί τών κειμένων καί τά αρχικά γράμματα δι" ερυθρογραφίας. 

Κατ’ έξαίρεσιν δ’ έγράφη ομοίως εν σελ. 95-96 καί ολόκληρον τό κείμενον 

τής (εν πεζή φράσει) εισαγωγής είς τήν διά στίχων Ιξιστόρησιν τού σπουδαιό¬ 

τερου θέματος τού κωδικός, ήτοι τών επιμόνων, πλήν ματαιωθεισών εν τέλει 

προσπαθειών τού Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Κυπριανού περί ενώσεως τού 

θρόνου αυτού μετά τής Μονής τού ό'ρους Σινά. 

III. 

Δεκατέσσαρα πατριαρχικά έγγραφα 

τής αρχιεπισκοπής Καρπά&ου καί Κάαου (τών έτών 1762 -1792) 

ευρισκόμενα έν τή Μονή τοϋ Σινά. 

Αί πρώται πληροφορίαι περί τών εγγράφων τούτων έδημοσιεύθησαν 

εις τά έν αρχή τής παρούσης μελέτης μνημονευθέντα πρακτικά τού έν Άθή- 

ναις ΡΓ' διεθνούς συνεδρίου τών Ανατολιστών. Έκει άνεγράφη, οτι τήν 

ύπαρξιν τοιούτων εγγράφουν εν Σινά κατόίρθωσα νά διευκρινήσω έκ τίνος 

σημειώσεως εύρεθείσης επί παλαιού εντύπου βιβλίου Παρακλητικής καί έχού- 

1 Κατής έκ ιοΰ Καδή = ίεροδικαστής. 2 Άγιόν τουρκιστί καλούνται οί πρόκριτοι. 

* Τονρ Σινά—Τό δρος Σινά. Πρβλ. Περικλεούς Γ'ρηγοριάδου, Ή ιερά Μονή τοϋ 
Σινά κτλ. Έν Ίεροσολύμοις 1875, σελ. 82. 
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σης οΰτω: «Καρπάθου Δανιήλ, Σινάίτον». Εντεύθεν συνεπέρανα, δτι ό κατά 

τό 1764 άναδειχθεις αρχιεπίσκοπος Καρπάθου καί Κάσου Δανιήλ ανήκε 

πρότερον ώς ιερομόναχος εις την Μονήν του Σινά, παραιτηθείς δέ κατά τά 

τελευταία έτη του βίου του έκ τής είρημένης αρχιεπισκοπής έ παν έκαμψε ν εις 

τήν Μονήν τής μετάνοιας του, συναποκομίσας εις αυτήν μετά τινων βιβλίων 

καί τά έν λόγφ έγγραφα, ών τό περιεχόμενον εκτίθεται κατωτέρω. 

Α λ Καθαίρεοις του παραιτηθέντος αρχιεπισκόπου Παρθενίου. Πατριαρχι¬ 

κόν κα'ι συνοδικόν γράμμα επί χάρτου, έπιδοθέν τή δ' Ιανουάριου ,αψξβ' 

(=1762) υπό του οίκουμ. πατριάρχου Ίωαννικίου τω νέω αρχιεπίσκοπο) 

Καρπάθου Παϊσίω, δν ό παραιτηθείς προκάτοχος αΰτοΰ Παρθένιος δι’ ανθρώ¬ 

πων του είχε κακοποιήσει. Διά τήν εκνομον αύτοϋ πράξιν τούτην ό τελ,ευταίος 

καθαιρεΐται τής άρχιερωσυνης. 

Άρχ. « ή*Δτά του παρόντος αποδεικτικού γράμματος γίνεται δήλον δτι, 

επειδή ό πρώην αρχιεπίσκοπος Καρπάθου Παρθένιος μετά τό | παραιτηθήναι 

τής επαρχίας αύτοΰ ταυτης έπανέστη αύθις... Τέλος ό μέν Παρθένιος ώς 

ψευδής καί υπαίτιος άναδειχθεις συνοδική κρίσει τε καί άποφάσει καθηρέθη 

τής άρχιερωσυνης αύτου... ό δέ κυρ Παΐσιος έφάνη γνήσιος καί καθολικός 

άρχιερευς | τής αρχιεπισκοπής ταυτης Καρπάθου». 

Άνω προ τοΰ κειμένου, χειρί πατριαρχική: Κωνσταντινουπόλεως 

έπιβεβαιόΐ. Κάτω δέ: πρώην Καρπάθου Παρθένιος βέβαιή. 

"Επονται αί ΰπογραφαί επτά συνοδικών αρχιερέων. 

Διαστ. του μέν χάρτου 0,442X0,333 τοΰ δέ κειμένου 0,185X0,253. 

Β'. Μολυβδόβουλλον Ιπ\ περγαμηνής περιέχον πράξιν τον οικουμενικού 

πατριάρχου Σαμουήλ, έτ. 1764, δι= ής κοινοποιείται καί έπικυροΰται ή εκλογή 

καί χειροτονία τοΰ νέου αρχιεπισκόπου Καρπάθου και Κάσου Δανιήλ μετά 

τον θάνατον τοΰ προκατόχου αΰτοΰ ΙΙαϊσίον. 

Ή περγαμηνή, καλώς διατηρούμενη, έ'χει διαστάσεις κατά μέσον δρον 

0μό6χ0μ50' ή δέ γραφή, οΰσα λεπτή, επιμελής καί ορθογραφικών σφαλ- 

μάτων άπηλλαγμένη, περιλαμβάνει 27 σειράς, μήκους Ο*1,425. Τό αρχικόν 

γράμμα τοΰ κειμένου Φ είναι καλλιτεχνικώς έξειργασμένον καί φέρει επί 

τής κορυφής αΰτοΰ τήν εικόνα ναϊδίου μετά δυο κωδωνοστασίων εν εΐδει 

πυργίσκων. Μεταξύ τής έν τω άνω μέρει πατριαρχικής επιγραφής καί τοΰ 

κειμένου υπάρχει άσυντ)θους εΰρΰτητος κενός χώρος έκ 0μ,23δ. Εις τήν 

κάτω δεξιάν γωνίαν εύρίσκεται ή διά μονοκονδυλίας έλικοειδής υπογραφή: 

/· 'Ο μέγας λογοθέτης τής μεγάλης εκκλησίας ... ου τό κύριον όνομα 

είναι δυσανάγνωστον. Οί συνοδικοί αρχιερείς δεν υπέγραψαν εις τον ώρι- 

σμένον κάτωθεν τοΰ κειμένου χώρον, καθ’ δσον τά ονόματα αυτών αναγρά¬ 

φονται πλήρως εντός τοΰ κειμένου. Ή έξη στημένη μ.ολυβδίνη βοΰλλα φέρει 

επι μεν της μιας πλευράς, κατά τήν κανονικήν τάξιν, τήν εικόνα τής Θεοτό- 
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κου μετά τοΰ Χριστοΰ βρέφους, εκατέρωθεν δέ_τώ^ κεφαλών^αΰτών τάς 

συνήθεις έπιγραφάς: μρ ΘΫ (=Μήτηρ Θεοΰ) καί ιο χο (= Ιησούς Χρίστος)· 

έπί δέ τής αντιστρόφου πλευράς άνω μέν τό πατριαρχικόν στέμμα, κάτωθεν 

δ’ αΰτοΰ τό όνομα καί τον πλήρη τίτλον τοΰ Πατριάρχου μετά του έτους 

τής ένθρονίσεως αΰτοΰ ,ΑΨΞΓ' (=1763). 

Λόγω τής έπισημότητος τοΰ εγγράφου παρατίθεται κατωτέρω τό κείμε¬ 

νον αΰτοΰ πλήρες. 

Σαμουήλ έλέω Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Κέάς Ρώμης, και οίκου μεν ικός π(ατ)ριαρχης. 

Φύσει που καί έθει ανέκαθεν τό των ανθρώπων γένος διαρρήδην έσχη- 

κέναι φαίνεται τό άρχειν καί άρχεσθαι. Καί φύσει μέν, έπεί καί έν^αΰτφ τφ 

σώματι τό μέν άρχον, τό δέ άρχόμενον έθει δέ διά τάς έξω άρχάς, ηγεμονίας 5 

τε| καί βασιλείας. Ό δέ τής σωτηρίας ημών καθηγητής, δ θεάνθρωπος Σωτήρ 

καί Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός, ό θεώσας τόν άν<θρωπ>ον καί μεσίτης 

Θεοΰ τε καί άν<θρώπ>ων γεγονώς, χάριτι καί δωρεά τοΰ αγίου Πνεύματος 

έπαφήκεν ήμΐν τήν αρχιερατικήν I προστασίαν. Θεόσδοτος δ ουν καί θεοπαρά· 

δοτος οΰσα ήμΐν άλληλοδιαδόχως ή προστασία αΰτη, πρώτως μέν καί κυρίως 10 

τω αίτίφ τήν υπεροχήν έχει, δεύτερον δέ τφ ύποκειμένφ' καί γάρ ου περί τά 

ρέοντα καί κάτω μένοντα ή εν νόμω θείφ αρχή αΰ|τη, αλλά περί τάς άκηρα- 

τους ουσίας, τάς ψυχάς δηλαδή των άν<θρώπ>ων, τέλος έ'χουσα σώσαι τόν 

άν(θρωπ)ον καιθαρτικαΐς μεθόδοις καί διδασκαλίαις, πτερώσαι ψυχήν καί 

άρπάσαι κόσμου καί δούναι Θεφ καί, τό κεφάλαιον, Θεόν ποιήσαι κατά τόν 15 

θειον Γρηγόριον, | ής οΰδέν άλλο τών έν τφ κόσμψ τιμαλφέστερόν τε καί αναγ¬ 

καιότερου. Ούτως οΰν άναγκαιοτάτης καί σωστικωτάτης διατελ,ουσης απαντα¬ 

χού τής αρχιερατικής αξίας καί χάριτος, καθ’ όσον καί ψυχή τφ σώματι προς 

τό ζήν αναγκαία καθέστηκεν, ή με,τριότης ημών, άτε τή π(ατ)ριαρχική 

περιωπή έλέει Θεοΰ ένιδρυθεΐσα 1 καί κρείττονι έπιπνοία τής εξ ΰψους θείας 20 

προνοίας τους οΐακας τοΰ οικουμενικού καί πάγκοινου σκάφους εγχειρισθεΐσα 

καί χρέος απαραίτητον έχουσα άγρύπνοις δμμάτων έπιβολαϊς ενα|τενίζειν και 

έφοράν, ώστε μηδεμίαν τών ευσεβών παροικιών τών υποκείμενων τφ αγιω- 

τάτφ τουτωί π(ατ)ριαρχικφ τε καί άποστολικφ θρονφ τής τοιαύτης χαριτεμ- 

βρύτου πηγής, άγιαστικής τε καί φωτιστικής χαριτος εν χητει - καθίστασθαι 2δ 

καί άμοιρον διαμένειν τής | προσφόρου αρχιερατικής προστασίας καί πν(ευ- 

ματ>ικής κηδεμονίας τε καί έπισκέψεως, καταλαβοΰσα τήν άγιωτάτην αρχιε¬ 

πισκοπήν Καρπάθου καί Κάσου3 έν στερήσει γνησίου προστάτου καί άρχιερέως 

έναπολείφθεΐσαν, ως τοΰ έν αΰτή άρχιερατικώς προϊσταμένου ; κυρ Παϊσίου 

θανάτφ φυσικφ τό ζήν έκμετρήσαντος καί προς τάς αιωνίους σκηνάς είσελά- 30 

Γραφή κωό. '· ένώρι.θείοα. 3 ή οκανία ψράοις έν χητει σημαίνει ο,τι και η 
μικρόν κατώτεροι εν οτερήοει. * Κασοον. 
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σαντος, ου μετριαν κατεβάλετο φροντίδα επί τφ έξελέσθαι καί εύρεϊν τον 

αξίο^ς προστησόμενον τής αρχιεπισκοπής ταΰτης, ϊνα μή επί πολύ ούτως εύρί- 

σκηται. Διό καί ψήφων | κανονικών γεγενημένων, άδεια καί προτροπή ήμετέρα, 

υπό των ενταύθα εν (τή) βασιλευούση παρευρεθέντων ίερωτάτων συνάδελφων 

35 ημών αρχιερέων καί ύπερτίμων, τού Δέρκων κυρ Διονυσίου, εχοντος καί 

τάς γνοόμας τού Κυζίκου κυρ Γ ερασίμου, τού Ν ικομη|δείας κυρ Νικη¬ 

φόρου, τού Νίκαιας κυρ Ανθίμου, τού Χάλκη δ όνος κυρ Ίωαν- 

νικίου, τού Αθηνών κυρ Β α ρ θολο μα ί ου, τού Κρή τη ς κυρ Γερα¬ 

σίμου, τού Σμύρνης κυρ Νεοφύτου καί τού Διδυμοτείχου κυρ 

40 Νεοφύτου1 τού Προύσης1 κυρ Μελετίου, έχον'τος καί τάς γνώμας τού 

Μιτυλήνης κυρ Ανθίμου, τού Μεσημβρίας κυρ Ανθίμου καί τού 

Προικον νήσου κυρ Άνανίου* τού Φαναριού κυρ Θεοκλή του, προ- 

κέκριται καί τών άλλων προετιμήθη ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Δανιήλ, 

άνήρ τίμιος καί κό|σμιος καί θεοσεβής, πραότητι καί σεμνότητι διαπρεπών 

45 καί πολλαΐς άλλαις άρεταΐς κεκοσμημένος, θεοσεβεία τε συντεθραμμένος καί 

έξ απαλών ονύχων τό αγγελικόν ήμφιεσμένος σχήμα καί διαγωγήν ένδεικνύ- 

μενος τήν πρέπουσαν τφ άγγελικφ σχήματι καί {δυνάμενος π(ατ)ρικαΐς νου- 

θεσίαις, ταΐς από γλώττης παραινέσεσι καί τώ κατ’ αυτόν εκ τών πράξεων 

ύποδείγματι κοσμήσαι τήν ήδη έμπιστευθεΐσαν αύτφ θεόθεν αρχιεπισκοπήν 

50 καί προς νομάς σωτηρίους ποδηγετήσαι τό εν αύιή λογικόν τού Χ(ριστο>ύ 

ποίμνιον. Ούτος τοίνυν τή χάριτι | καί δυνάμει καί εξουσία τού παναγίου καί 

τελεταρχικού καί πανσθενουργού. πν(εύματο)ς άποκατέστη ήδη παρ’ ημών 

Αρχιεπίσκοπος Καρπάθου καί Κάσου ό εν άγίω πν<εύματ)ι αγαπητός αδελ¬ 

φός καί συλλειτουργός κυρ Δανιήλ άπελθεϊν εις τήν θεόθεν αύτφ λαΐχοΰσαν 

55 ταύτην αρχιεπισκοπήν καί μετά πάντων τών υποκειμένων αυτή χωρίων καί 

ενοριών άπασών καί ποιμαίνειν2 κανονικώς τό έμπιστευθέν αύτφ λογικόν τού 

Χ(ριστο)ύ ποίμνιον, ποδηγετε'ιν τε καί διδάσκειν τον έν αυτή χριστώνυ[μον 

λαόν ταΐς τε από γλώττης π(ατ)ρικαΐς νουθεσίαις καί ταΐς από τού ίδιου 

βίου χειραγωγίαις, άγρυπνεΐν τε υπέρ αυτού καί τής σωτηρίας αυτού φρον- 

60 τίζειν καταρτίζων αυτόν διά τής άνωθεν θείας χειραγωγίας καί άντιλήψεως 

καί τά πάντα τοΐς πάσι γινόμενος [ κατά τό άποστολικόν φάναι λόγιον3, ΐνα 

παντας ή τούς πλείονας κερδήση καί προσαγάγη Θεφ λαόν περιούσιον, καί 

εύλογεΐν καί άγιάζειν αυτόν καί πάντα τά αρχιερατικά έκτελεΐν μετά τής τού 

ιερού σύνθρονού έγκαθιδρύσεως, ως γνήσιος άρχιερεύς αυτής | τής επαρχίας 

65 και αρχιεπίσκοπος κανονικός· άναγνώστας σφράγιζειν έν αυτή καί εν πάση 

τή ενορία ταύτης, υποδιακόνους χειροτονεΐν καί ίεροδιακόνους καί εις τό τού 

πρεσβυτέρου αξίωμα προβιβάζειν, πν(ευματ)ικούς πατέρας έγκαθιστάν δΓ 

οικείων έν|ταλμάτων, θείους τε καί ιερούς ναούς καθιεροΰν επί στ(αυ)ροπη- 

Γηαφή κοιδ. 1 2 ποιμέναν. 3 Α,' Κοο φ' 20-22 

γίω τώ εαυτού καί πάντα ταλλα τά τοΐς άρχιερεύσιν άνήκοντα διαπράττειν 

άναντιρρήτως καί άνεμποδίστοις' δεσπόζειν τε καί κυριευειν απαντων τιΰν τής 70 

αρχιεπισκοπής κτημάτων καί άφιερω|μάτων κινητών τε καί ακινήτων, ωσαύ¬ 

τως καί τών έν αυτή εκκλησιών, καί έξουσιάζειν απάντων κατά τούς θείους 

καί ιερούς κανόνας καί έπιμελεΐσθαι τών προς αύξησιν αυτών καί βελτίωσιν 

όφειλάντων καί πάντων τών έν αυτή τή επαρχία | ευρισκομένων εντιμότατων 

κληρικών, ευλαβέστατων ιερέων, χρησιμωτάτων αρχόντων καί παντός του χρι- 75 

στωνύμου λαού τήν προσήκουσαν άπονέμειν αυτφ τιμήν καί ευλαβειαν, φιλο¬ 

φροσύνην τε καί δεξίωσιν, καί μνημονεύειν τού κανονικού αυτού δ|νόματος 

έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς, ως νενόμισται, καί πείθεσθαι αυτώ καί υπεί- 

κειν όλοψύχως, έφ* οίς άν αύτοΐς έπιτάττοι θεαρέστοις έντάλμασι, πειθήνιους 

τε καί άλογοπραγήτως παρέχειν τά άνήκοντα αυτώ έκκλησιαστικά δικαιώ- 80 

ματα, τά από τε κανονικών καί | έμβατικίων τών ιερέων, συνοικεσίου, πανη- 

γύρεων, ζητειών καί τών λοιπών συνήθων τφ τόπω, συντρέχειν τε καί βοηθεΐν 

αύτφ λόγω καί έργψ καί κατ’ ούδέν άντιφέρεσθαι άτάκτως· ή γάρ προς αυτόν 

τιμή καί εύλάβεια προς τήν ημών ανάγεται μετριότητα | καί δΓ αυτής ^είς 

Θ<εό)ν, οΰ τόπον εσχηκεν ό άρχιερεύς επί γής. "Ος δ’ αν εύρεθή παρά ταύτα 85 

ποιων καί κατά τι αύτφ έναντιούμένος, ό τοιούτος τής τε παρά Θεού οργής 

καί άγανακτήσεως πειραθήσεται καί παρά τής ημών μετριότητος βαρυτάτοις 

έπιτιμίοις καθυποβληθήσετ<αι>, ] ώς άλαζών καί ανυπότακτος^καί καταφρο- 

νητής τής εκκλησίας. Έπί τούτοις γάρ άπασιν άπολέλυται τή αύτού Ιερότητι 

καί ή παρούσα πράξις εις μόνιμον καί διηνεκή τήν ασφάλειαν. ετ(ει) ,αψξδ^ 90 

έν μηνί Νοεμβρίφ, ίνδικτιώνος ιβαζ· 

ή Σαμουήλ έλέω Θ(εο)ν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Νέας 'Ροψης, και οικουμενικός Π(ατ)ριάρχης. 

Γ'. Γράμμα του αυτόν Πατριάρχον Σαμουήλ, ετ. 1765. 

Απευθύνεται προς τον κλήρον καί τον λαόν τών νήσων Καρπάθου καί 

Κάσου, έντελλομένους νά φροντίσουν, όπως άποδοθώσιν εις τον νέον Αρχιεπί¬ 

σκοπον αυτών Δανιήλ πάντα τά μετά τον θάνατον τού προκατόχου αυτού Παϊσίου 

ύπεξαιρεθέντα αντικείμενα τής. αρχιεπισκοπής,|διότι άλλως ήθελον άφορισθή. 

’Άρχ. Εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, χρήσιμοι γέροντες και 

καοαβοκύριοι και λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί τής αρ/χιεπισκοπής 

Καρπάθου και Κάσου. 

Έν τελεί διά τής πατριαρχ. χειρός: Έν μηνι ίονλ(ίω), ϊνδ°.ς ιγ’. 

Διαστάσεις τού μεν χάρτου 0μ,438X0^,315· τού δε κείμενου 0^,235 Χθμ,255. 

Δ'. Έγγραφον πατριαρχικόν και συνοδικόν, εξοφλητικών τον Χατζηφώτη 

Χατζηκαλοδονκα, Σνμηίη·». Ούτος ήξίου νά λάβη παρά τού Κοινού τής έπαρ- 

οπρ»ο ΊΤΛΛΡΓί'νήιίΕνι'» έν δηνβισθέντοζ ύπ’ αύτου κεωα- 
ι^ι/υΐι» ν'·¥/,“1"'·' — —· --- - ί - I 
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λαίου γροσίων 575 και τοΰ άνατοκισμοΰ αυτών λαβών δέ συμβιβασπκώς 

παρά τής Μεγάλης Εκκλησίας (λόγφ βοήθειας προς την απορούσαν επαρ¬ 

χίαν Καρπάθου) τά 575 γρόσια του κεφαλαίου, ώς τα μόνα δίκαια, (ομολό¬ 

γησε τελείαν έξόφλησιν πάσης άπαιτήσεώς του έναντι τής νήσου Καρπάθου. 

Ή πράξις έγένετο ενώπιον του οικουμ. Πατριάρχου Θεοδοσίου και τής Συνό¬ 

δου εν ετει 1769, Μαϊου 13. 

Α(?Χ· ί Λια τον παρόντος πατριαρχικού και συνοδικού γράμματος γίνε¬ 

ται δήλων, ώς δ Χατζή Φώτης σιμιακός, γαμβρός επί θυγατρι τοϋ | άποθανόν- 

τος Χατζή Κώνστα, παραστάς ενώπιον τον Παναγιωτάτου.οικουμενικοί) 

πατριάρχου κυρίου κυρίου Θεοδοσίου.—Άνω έπί κεφαλής: γ 'Ο Π(ατ)τριάρ- 

χης Κωνσταντινουπόλεως έπιβεβαιοΤ. Κάτωθεν δέ τοΰ κειμένου: «Χάζι φότις 

Χατζικαλοδοΰκα σιμιακός έλαβα τα άνοθεν και έξόφλισα. ιδού και ι βοΰλλα μου». 

Έπονται δεκατέσσαρες υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων. 

Διαστάσεις τοΰ μέν χάρτου 0,57 X 0,408 τοΰ δέ κειμένου 0,275X0^,276- 

Ε'. Γράμμα συνοδικόν έπί Πατριάρχου Σωφρονίου, ετ. 1777, αποδει¬ 

κτικόν τοΰ ότι οί αντιπρόσωποι τής επαρχίας Καρπάθου καί Κάσου άνέλα- 

βον την ύποχρέωσιν νά πληρώσουν εις τον αρχιεπίσκοπον αυτών Δανιήλ 

γρόσια χίλια (1000) κατά γενομένην εις αυτούς συγκατάβασιν, αντί τών 

γροσίων 1377, όσα είχε δαπανήσει ούτος εις τρία ταξείδιά του χάριν υπο¬ 

θέσεων τής επαρχίας του. 

Έπί κεφαλής χειρ! πατριαρχική: γ 'Ο Κωνσταντινουπόλεως βέβαιοι. 

’Άρχ. ή· Διά του παρόντος εννπογράψου και έ αμάρτυρου γράμματος 

γίνεται δήλον, ώς δ θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Καρπάθου και Κάσου κυρ 

Δανιήλ παραστάς επί συνόδου. 

Κάτωθεν τοΰ κειμένου δώδεκα υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων. 

Διαστάσεις τοΰ μέν χάρτου 0μ,452ΟΧμ32 τοΰ δέ κειμένου 0μ,245Χ0μ,225. 

^. Συνοδικόν γραμμα επι τοϋ αντοϋ πατριάργμυ Σωφρονίου προς τούς 

κατοίκους Καρπάθου καί Κάσου, δι’ ού προτρέπονται οί κατέχοντες εξ άκυ¬ 

ρου αγοράς ή δωρεάς πράγματα ή κτήματα καί μοναστήρια τής αρχιεπισκο¬ 

πής από τής εποχής τοΰ αρχιεπισκόπου Νικηφόρου νά έπιστρέψο^σι ταΰτα, 

ΐνα μή άφορισθώσιν. 

ζΠ^ανθ οσα περ υπο καιρικών περιστάσεων παρετράπησαν, αν 

μή τνχωοιν έπειτα χειρός αντιληπτικής, μέχρις άν ό ήλιος τον ίδιον περιτρέχη 

κν\κλον, ονκ άποκαθιστώνται κατά χώραν ποτέ. 

Τελ. Εν ετει σω\τηρίφ 1777 κατά μήνα 5Οκτώβριον. Τοΰτο όμως δέν 

συμφωνεί προς την σημειωθεΐσαν διά τής πατριαρχικής χειρός χρονολογίαν: 

3Εν μηνί Σεμπτεμδρίω ίνδος ια 

Επονται δώδεκα υπόγραφα! συνοδικών άρχιερέων. 
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Έγράφη Ιπί χάρτου διαστάσεων Ο μ, 714 X Ο <\ 504' τοΰ κειμένου αί 

διαστ. Ομ, 422X0 μ, 39. 

Ζ'. Επιτίμων τον αντοϋ πατριάρχου Σωφρονίου κατ εκείνων τών 

κατοίκων Καρπάθου καί Κάσου, οΐτινες δέν ήθελον νά ομολογήσουν καί 

αποδώσουν τά έν τφ προηγουμένω εγγράφω άναφερόμενα. 

"Αρχ. τ Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Καρπάθου 

καί Κάσου. — Ύέλ.Έν ετει σωτηρίφ 1777 (καί διά τής πατριαρχικής χειρός) 

Έν μηνί Έκτωδρίφ ίνδος ια'. 

Έπονται δώδεκα υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων. 

Τοΰ μέν χάρτου αΐ διαστάσεις είναι 0 μ, 57 X 0 μ, 405’ τοΰ δέ κειμένου 

0μ, 265X0 μ, 305. 

Η'. Τοϋ αντοϋ Πατριάρχου Σωφρονίου γράμμα συνοδικόν προς τούς 

κατοίκους Καρπάθου καί Κάσου, προτρέπον αυτούς νά περιφέρωσι δύο 

δίσκους κατ5 έτος υπέρ τοΰ αρχιεπισκόπου αυτών, άιε στερουμένου τών 

λοιπών φιλοδωρημάτων, όσα κατ’ έθος παρείχοντο τοίς έκασταχοΰ επισκόποις. 

—’Άρχ. Εντιμότατοι κληρικοί τής αγιωτάτης αρχιεπισκοπής Καρπάθου καί 

Κάσου. — Τελ. Έν | ετει σωτηρίφ 1777 κατά μήνα ’Οκτώβριον. Άλλα καί 

ένταΰθα ό Πατριάρχης σημειοΐ άπαξ ετι: Έν μηνί Σεπτεμδρίω Ινδος ια'. 

Έπονται 15 συνοδικών αρχιερέων ΰπογραφαί. 

Ό χάρτης, διαστάσεων 0μ, 77X0 μ, 537, έχει ύποστή μεγάλην φθοράν, 

έξ ής προεκλήθη καί οπή τις έν αυταν τοΰ δέ κειμένου διαστ. 0 μ, 40X0 μ, 425. 

Θ'. Τοϋ Πατριάρχου Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα, ετ. 1781, προς τον 

αρχιεπίσκοπον καί τον λοιπόν κλήρον Καρπάθου καί Κάσου, δι’ ού άνακοι- 

νοΰται εις αυτούς, ότι ό οικονόμος τοΰ Μεγάλου Χωρίου τής Καρπάθου 

Γεώργιος καταδικάζεται εις αργίαν άπο πάσης ιεροπραξίας, ώς εναντίον τοΰ 

άρχιερέως ενεργών καί προκαλών σκάνδαλα. 

Έπί κεφαλής τό όνομα τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ.—’Άρχ. τ Θεοφιλέ- 

στατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου.—Τελ. (διά τής πατριαρχικής χειρός) 

Εν μηνί Νοεμβρίφ ίνδος ιε. 

"Επονται εννέα υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων. 

Διαστ. τοΰ μέν χάρτου 0 μ, 578 ΧΟ μ, 406 τοΰ δέ κειμένου 0 μ, 245 X 0 μ, 42. 

ϊ'. Τοϋ αντοϋ πατριάρχου Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα προς τους αυτούς, 

άπαγορεΰον εις τούς κληρικούς νά μετέχωσι τών κοινών υποθέσεων καί τών 

πολιτικών υπουργημάτων. 

Έπί κεφαλής: γ Γαβριήλ έλέφ Θ(εο)ΰ κτλ. 

’Άρχ. Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου ... Τά μέν 

εκκλησιαστικά τόίς έκκ?>ησιαστικοϊς, τά άέ πολιτικά τοϊς πολιτικοίς έπιτέτρα- 
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πταί. Τελ. Έν έ'τει σωτήριοο 1781. (ό δέ πατριάρχης τη ιδία χειρι προσθέτει) 

Έν μηνι Νοεμβρίφ ίνδ:ς ιε'. 

Εννέα συνοδικών αρχιερέων ύπογραφαί. 

Διαστ. τού μέν χάρτου 0 ·*, 618 ΧΟ »*, 447 του δέ κειμένου 0 * 295 + 0 36. 

ΙΑ . Τον αντον Πατριάρχον Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα προς τούς αύτοΰς, 

έτ. 1781, δι ου αναγγέλλεται, δτι ό εκ Κάσου Παπά Κώνστας καταδικάζεται 

εις αργίαν ή δέ τούτου αδελφή Έργίνα και δ παρανόμως συζευχθείς μετ’ αυτής 
Μανώλης Ρεΐζης άφορίζονται. 

ΑθΧ- / Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε ... οι καταπατοϋντες τον νόμον 

Κυρίου καί αν αιδώς καί | άναισχνντως καί άκαλνπτφ τη κεφαλή έξνβρίζοντες 

την κοινωνικήν σεμνοπρέπειαν, καί εν ου παικτοΐς παίζοντες. 

Τελ. (χειρ, πατριαρχ.) Έν μηνι Νοεμβρίφ, ίνδ0{ ιε'. 

“Επονται εξ συνοδικών αρχιερέων ύπογραφαί. 

Διαστ. του μέν χάρτου 0»», 585X0 405 του δέ κειμένου 0 (\ 32 X 0 * 30. 

ΙΒ . Του αντον Πατριάρχον Γαβριήλ επιτίμων κατά τών συκοφάντουντων 

καί διαβαλλόντων την Μαρονκλαν, θυγατέρα Μαλ.ιάσου ώς μάγισσαν. (Ή δια- 

βολή προήρχετο έκ θυγατρός Άντιμισάρη τινός, ής τό όνομα δέν άναφέρεται). 

* Αρχ. -/- θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου. 

Τέλ. . . . 'ΟψπαΦ (—1781). Έν μηνι Δεκεμβρίω ίνδοε ιε'. 

“Επονται έξ αρχιερατικοί ύπογραφαί. 

Διαστ. τού μέν χάρτου 0 565X0 «*, 40 τού δέ κειμένου 0 “, 29 X 0»», 31. 

ΙΓ'. Τον Πατριάρχον Νεοφύτου συνοδικόν γράμμα, ετ. 1789, προς τον 

αρχιεπίσκοπον, τον κλήρον καί τον λαόν Καρπάθου καί Κάσου, οπερ λόγω τής 

γενικωτέρας αυτού ιστορικής σημασίας παρατίθεται ολόκληρον κατωτέρω. 

Χάρτης παχύς διαστ. 0,712X0,503 τού δέ κειμένου διαστ. 0,465X0,47. 

ί Νεόφυτος έλέω Θ(εο)ν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

Ρώμης καί οικουμενικός πζατ^ριάρχης. 

ΐ Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου, έν άγίω πν(εύματ)ι 

αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ, καί εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι 

5 ιερείς καί όσιώτατοι ιερομόναχοι, χρή[σιμοι γέροντες καί προεστώτες καί 

λοιποί απαξαπαντες ευλογημένοι1 χ<^ριστι^>ανοι τής επαρχίας ταυ της, χάρις εΐη 

υμιν καί ειρηνη παρά Θ(εο)ύ. Επειδή καί καθώς προεγράψαμεν είναι από[ 

τών ών ούκ άνευ δουλικά χρέη απαραίτητα καί άφευκτα εις όλους τούς 

πιστούς δουλους τής κραταιάς βασιλείας, οπού υπό τήν σκιάν τής όποίαο 

10 απολαμβάνουν κάθε είδους άνέσεως καί ησυχίας τό νά φέρονται2 μετ’ άκρας 

Γοαφη κώδ. 1 ενλογιαένο!. 8 ψέζονχο,ι. 

Σιναϊτικαί ερευναι. 

πίστεοις καί εύπειθείας δεόμενοι τού ύπεραγίου Θεού εν πάση ώρα καί στιγμή 

υπέρ τής στερεώσετος, δόξης και μεγαλειοτητος καί διαμονής τού κράτους | και 

κλέους τής πολυχρονίου κραταιάς βασιλείας, άγκαλά καί είχόν σοι γραφθή 

καί πρότερον πολλάκις πατριαρχικοί καί συνοδικαί σφοδραί έπιστολαί, καθώς 

καί εις όλους τούς λοιπούς αρχιερείς, δηλωτικοί ; τού χρέους οπού έχετε τόσον 15 

ή άρχιερωσΰνη σου, όσον και ολοι οι επαρχιώται σου εις το να φερεσθε κατα 

τήν συνήθη ήμιν άκραν πίστιν καί σαδακάτι1 καί νά προσφέρεσθε κατά πάντα 

μέ τρό]πον σύμφωνον τή βασιλική βουλή, προσαρμόζοντες απαξαπαντα τα 

κινήματα υμών τή κραταιά θελήσει καί διαθέσει. Αλλά καί ημείς εύθυς οπού 

καθ’ υψηλήν προσταγήν διά καΐνονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής, 20 

ευσπλαχνία τής υψηλής πόρτας, έπατριαρχεύσαμεν τή πρώτη Μαΐου τού τρέ¬ 

χοντος έτους, όμού μέ τήν εϊδησιν τής πατριαρχείας μας εχοντες διά χρέος μας| 

απαραίτητον τό προς τούς πολυχρονίους αύθέντας μας σαδακάτι έγράψαμέν σοι 

σφοδρώς περί τών ανωτέρω, καθώς καί εις τούς λοιπούς αρχιερείς πλατύτερον 

καί διεξοδικώτερονείτα μετ’ όλίγας| ή μέρας τού προβιβασμού μας μέ τό νά είχα- 25 

μεν άκούση, ότι εις τά αυτόθι περιέρχοντα μερικά κουρσάρικα πλοία εχθρών τής 

κραταιάς βασιλείας, διά τού(το) πάλιν έκ δευτέρου εΐχαμεν γράψει δι’ ήμε|τέ- 

ρας πατριαρχικής καί συνοδικής επιστολής έντελλόμενοι πάσιν ύμΐν σφοδρώς, 

οπού νά στοχασθήτε τό χρέος τής ευγνωμοσύνης οπού πρέπει νά έχετε διά 

τήν εύζωΐαν οπού απολαμβάνετε ύποκά|τω ύπό τήν κραταιάν σκεπήν τού 30 

υψηλού δοβλετιού, καί όλοι σας, μικροί καί μεγάλοι, νέοι καί γέροντες, ιερω¬ 

μένοι καί λαϊκοί κατά τό δουλικόν σας χρέος νά φερεσθε μέ κάθε λογής 

πίστιν | προς τον κραταιότατον ημών άνακτα καί μέ κάθε ευπείθειαν εις τάς 

ΰψηλάς βασιλικός προσκυνητάς αυτού προσταγάς, καί εις τούτο νά άγωνί- 

ζεσθε μεγάλως, καί ή άρχιερωσΰνη σου μέ άδιάκοπον αγρυπνίαν νά περιερ- 35 

γάζεσαι, νά έρευνας εμμέσως καί αμέσως, κρυ(πτ)ώς καί φανερώς, όπου νά 

μην τύχη καί κανένας τών επαρχιωτών σου δελεαζόμενος μόνον καί μό|νον 

από αισχροκέρδειαν ύπάγη εις τήν δούλευσιν τών ρηθέντων εχθρικών πλοίων, 

ή μήπως έκ μέρους τών πολεμίων προχωρήση εις τούς αυτόθι έπαρχιώτας σου 

χ<(ριστι)>ανούς έγγράφως ή | άγράφως κανένα ζιζάνιον, ή, έν συντόμω, άκο- 40 

λουθήση κανένα τι εναντίον τής υψηλής θελήσεως τού πολυχρονίου αύθέντου 

μας καί ερευνώντας περί τούτου με λεπτομερή α|κρι.βειαν να εξεταζης επιμε- 

λώς νά μήν τύχη, ό μή γένοιτο, καί προχωρήση κανένας μέ τρόπον μετα¬ 

σχηματισμένου ή άλλως πως επί ματαίω σκοπώ τού να απατηση | καί να 

δελεάση κανένα τάχα τών πιστών χ<(ριστ)ανών, και, αν φανή κανένα τι 45 

τοιούτον, ευθύς καί χωρίς αναβολής καιρού νά πιάνης τον τ(ο>ιούτον μάταιον 

άν(θρωπ)ον καί τά τοιαύτα άκαρ|πα γραμματα, γράφοντας 2 προς ημάς εν 

τάχει ασφαλώς περί τής ύποθέσειος ταύτης' καί προσέτι εις όποιον μέρος τής 

1 -Τ·,.,., 106.- -τ(-.ιΐΓ.ν·νλ δηληίίηπ ηωηπίαιαι.ν. 1 νοαίΰίοντο,ς. νΐΙΊΑΐ --—Γ.. » ^ < 
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επαρχίας σου εύρης κανένα καλόγηρον αφανή και | άγνώριστον, μή έχοντα 

50 εις χεΐράς του ήμέτερα πατριαρχικά γράμματα δηλωτικά τής αιτίας διά την 

οποίαν περιφέρεται εις τά αυτόθι ευθύς κατά τον προ ήδη ] δυο χρόνων 

προσταλέντα σοι υψηλόν προσκυνητόν ορισμόν νά τον πιάνης και σιδηρο¬ 

δέσμιου νά τον έξαποστέλλης ασφαλώς εις Κωνσταντινοΰπολιν με γιασακσήν11 

σου γράφοντας προς ή μας έν πλάτει περί αυτού, οπού νά τον έμφανίζωμεν 

55 καί νά τον εγχειρίζω μεν καί ημείς είς την υψηλήν πόρταν καί απλώς είπεΐν 

νά προσέχης καλώς, οπού αν τύχη καί ήθελε ακολουθήσει καμμία οποιαδήποτε 

υπόδεσις είς τά αυτόθι, οπού νά πρέπη νά άναφερθή εις την υψηλήν πόρταν, 

αμέσως κατά [ τό δουλικόν σου χρεωστικόν σαδακάτι νά την φανερώνης προς 

ημάς διά γράμματός σου, οπού καί ημείς νά τό έμφανίζωμεν προς τούς πολυχρο- 

60 νίους μας αύθέντας· καί αν | τυχόν ήθελε(ν) εύρεθή κανένας, όπου, ο μή γένοιτο, 

έκτρεπόμενος τής ευθείας οδού καί τής άπαιτουμένης πίστεωςήθελε φερθή άγνω- 

μόνως ή έπιχειρισθή κανένα τι εναντίον | τής υψηλής βουλής καί θελήσεως, ό 

τοιούτος άπροκριμ[μ]ατίστως θέλει παιδευθή μέ δλην τήν προσήκουσαν παι¬ 

δείαν ως υπεύθυνος καί παραβάτης καί αυτών τών θείων εντολών [ ωσάν 

6ό οπού γνωστόν είναι είς δλους, δτι δν τρόπον είναι άφευκτον χρέος είς δλα 

τά πλάσματα ή προς τον ουράνιον πατέρα δοξολογία, μέ τον αυτόν τρόπον 

καί άπαραλλάκτως κατ’ Ιν | τολήν θείαν έχει χρέος απαραίτητον δλον τό 

πιστόν υπήκοον εις τό νά φέρεται κατά πάντα μέ πίστιν, ύπόκλισιν καί υπο¬ 

ταγήν είς τον επίγειον βασιλέα, από τής ακένωτου | πηγής τού οποίου άπο- 

70 λαμβάνει πλούσια τά ελέη· δθεν δστις κατά παραμικρόν τι σφάλλει είς τον 

βασιλέα του, αυτός σφάλλει καί εναντιώνεται εις τάς έντολάς τού ύψίστου 

καί επομένως έ|χει άντίδικόν του αυτήν τήν ιδίαν φοβεράν θείαν δίκην. 

Τώρα λοιπόν, οπού μέ τήν θεία συνάρσει ευτυχή καί εύδαίμονα βασιλείαν 

τού κραταιοτάτου καί εύμενεστάτου, άηττήτου | καί άκαταμαχήτου, δικαιοτά- 

75 του καί εύσπλαχνικωτάτου ημών άνακτος (ον Κ(ύριο)ς κρατύνοι καί ένισχύοι 

καί περιέποι ώς κόρην οφθαλμού μετά τού ύπερτάτου επιτρόπου καί παντός | 

τού πανεκλάμπρου αυτού δοβλετιού, ΰποτάττων υπό τούς πόδας αυτού πάντα 

εχθρόν καί πολέμιον) οι ζέφυροι τής δικαιοσύνης έσκορπίσθησαν πανταχοΰ 

καί αί ακτίνες τού ήλιου τής ευ | σπλαχνιάς έλάμπρυναν τούς οφθαλμούς κάθε 

80 τάξεως άν(θρώπ}ων, πληροφορημένη οΰσα ή άρχιερωσύνη σου μετά τών 

επαρχιωτών σου, δτι υπό τήν σκέπην τού κράτους του καί άπάν|των τών 

πολυχρονίων αύθεντών μας, 6ν- τρόπον μικροί καί μεγάλοι απολαμβάνουν 

κάθε είδους ά'νεσιν καί ησυχίαν, ούτω καί εσείς θέλετε εύεργετείσθαι2 μέ απεί¬ 

ρους χειμάρρους | ελέους καί ευχαριστίας άποδίδοντες ευχαριστίας καί δοξο- 

85 λόγιας τώ ύψίστψ διά τήν άπειρόν του αυτήν ευσπλαχνίαν καί ευεργεσίαν καί 

καταγινόμενοι εν παντί καιρφ είς τάς ένθερμους | εύχάς τής στερεώσεως καί 

1 Παοακοή = φύλαξ γενικώς, έπειτα σωματοφύλαξ. 2 ευεργετείοθε. 

μέχρι συντέλειας διαμονής τής @ ημών κραταιάς βασιλείας νά προσφέρεσθε 

καί είς τό εξής, καθώς καί μέχρι τούδε μέ τό σύνηθες εκείνο | σαδακάτι καί 

πίστιν νά δεικνύετε άκραν εύπείθειαν καί υποταγήν εις τάς βασιλικός προστα- 

γάς, νά επιμελήσθε μεγάλως είς τό νά προσαρμόζετε δλα σας τά κινήματα | μέ 90 

τήν βασιλικήν θέλησιν καί υψηλήν βουλήν, νά απέχετε από κάθε χι εναντίον 

τού άπαιτουμενού τρόπου νά συναγωνίζεσθε μέ ακαμα[ν]τον προθυμίαν είς 

τήν έκτέλεσιν δλων τών | βασιλικών υποθέσεων, οπού απαιτούνται από τό 

αυτόθι υπήκοον, καί έν συντόμορ νά εκτελήτε ολα τα αναγκαία χής κατ 

εντολήν θείαν χρεωστουμένης δουλείας, ύποκλισεως, πιστειος και υποταγής 95 

είς | τον κραταιότατον ημών άνακτα. Αυτά λοιπον σάς ειχαμεν γράψει 

έκ δευτέρου· αλλά καί πάλιν τώρα έκ τρίτου στοχαζόμενοι, δτι άν ίσως κανέ¬ 

νας από τούς αυτόθι ραγιάδες τής κραταιάς βασιλείας | ήθελε φθάσει είς τόσην 

άθεοφοβίαν καί άσυνειδησίαν, οπού δ μή γένοιτο, νά παρεκτραπή κατά τι 

από τό δουλικόν του χρέος ή νά ύπάγη εις τήν δούλευσιν εκείνων τών 100 

πλοίων τών έχ|θρών τού πολυχρονίου ημών άνακτος, τό τοιοΰτον θέλει 

προξενήσει μεγάλην βλάβην καί είς τήν άρχιερωσύνην σου καί εις δλους 

τούς συμπατριώτάς του καί πιστούς ραγιάδες· διά | τούτο λοιπόν έκ τρίτου 

είς διάστημα εξήκοντα ημερών τής πατριαρχείας μας διά τού παρόντος 

ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού γράμματος πρώτον μέν σάς προστά- 105 

ζομεν σφοδρώς, οπού νά φυ |λάττετε μέ άκραν εύπείθειαν δλα τά ανωτέρω 

είρημένα ώς πιστοί (Ραγάδες χής κραταιάς βασιλείας, καί νά προσέχετε καλώς 

καί μέ άκραν προσοχήν νά φυλάττετε ένας τον άλ [ λον σας, διά νά μην τύχη 

καί κανένας από λόγου σας δραπετεύση καί ύπάγη είς τήν δούλευσιν τών 

ρηθέντων εχθρικών πλοίων καί άν ίσως καταλάβετε κανένα τοιούτον άχρεΐον 110 

καί απειθή ( άν<θρωπ)ον, ευθύς νά τον πιάνετε καί νά τον παραδίδετε είς 

τον ζαπίτη 1 τού τόπου σας, γράφοντες προς ημάς ασφαλώς καί λεπτομερώς 

τά περί τής ύποθέσεως ταύτης. Ιδού λοιπόν | και εκ τρίτου εντελλομεθα 

ταύτα ύμίν σφοδρώς καί απαραιτήτους, έπειτα δέ άποφαινόμεθα συνοδικώς, 

ίνα δστις καί όποιος τών αυτόθι χ(ριστι)ανών, μικρός ή μέγας, ιερωμένος 115 

ή | λαϊκός παρακούση κατά τι είς κανένα από τά προγραφθέντα καί ανω¬ 

τέρω είρημένα, καί δεν φυλάξη εις ολα καί κατά πάντα τήν δουλικήν του 

εύπείθειαν καί σαδακάτι είς | τον κραταιότατον ημών άνακτα, ή ύπάγη 

εις τήν δούλευσιν τών είρημένων έχθρικών καραβιών, ή αν ίσως και κατα- 

λάβη κανένα τέτοιον, οπού νά έχη κακόν σκοπον, και δεν τον φανε|ρωση η 120 

δέν τον παραδότη είς <τόν) κατά τόπον ζαπίτη, δλους τούς τοιούτους τούς 

έχομεν εκπτώτους από τό σύστημα τού γένους μας καί αφωρεσμενους παρα 

Θ(εο)ύ καί κατηραμένους καί ά]συγχωρητους και α?ιυτους μετά θανατον να 

είναι ή κατάρα τού Θ<εο)ΰ είς τούς ο’ίκουςτους καί είς τά παιδιά τους καί εις 

I 7απ'ιτ — άίίιωιιαχικός, ό έπιβάλλων τήν τάξιν. 
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125 τά υπάρχοντά τους και προκοπήν νά μην ίδούν εις δλην την ζωήν τους | και 

νά έχουν τάς άράς όλων των απ’ αΐώνος αγίων τής εκκλησίας πατέρων. ΈπΙ 

πάσι[ν] τούτο ις έντελλόμεθα τή άρχιερωσύνη σου, δ πως ευθύς όπου λάβης 

τό παρόν ήμέυερον πατριαρ]χικόν καί συνοδικόν γράμμα χοιρίς τίνος αναβο¬ 

λής καιρού νά άντιγράψης ισα απαράλλακτα αυτού και νά τά στείλ[λ]ης εις 

130 κάθε πόλιν (και) χωρίον τής επαρχίας σου, διά νά [ άναγνωσθώσι(ν) ευθύς 

εις δλας τάς εκκλησίας εις έπήκοον ολου τού αυτόθι βασιλικού πτωχού ραγιά, 

δίδοντας και ή άρχιερωσΰνη σου εις αυτούς δλας τάς έκ μέρους σου αναγ¬ 

καίας συμβουλάς | καί νουθεσίας καί προσέτι έν τάχει νά προφθάσης προς 

ημάς γράμμα σου άποκριτικόν περί τού δτι άνεγνώσθη τό παρόν ημών 

135 γράμμα εις δλην την επαρχίαν καί δηλωτικόν παντοίας [ καταστάσεως των 

αυτόθι επαρχιωτών σου χ(ριστι)ανών. Ούτω γενέσθω καί μη άλλως εξ άπο- 

φάσεως, ΐνα καί (ή) τού Θ(εο)ύ χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά 

πάντων υμών, ^α-ψπθ^ Ιουλίου γ 
(Καί διά τής πατριαρχικής χειρός): Έν μην'ι Ίονλίφ Ινδικτιώνος 

γ 'Ο Καισαρείας Γρηγόριος. 

Ί' 'Ο 'Ηράκλειας Μεθόδιος. 

■(■ 'Ο Νικομήδειας Γεράσιμος. 

ή 'Ο (δυσανάγνωστον) 

γ 'Ο 'Άρτης Μακάριος 

-/■ 'Ο Έφεσον Σαμουήλ 

ή Ό Κνζίκου Αγάπιος, 

γ 'Ο Αέρκων ’ Αν ανίας, 

γ 'Ο Λαρίσσης Μελέτιος. 

ΙΔ'. Τον αυτού Πατριάρχον Νεοφύτου συνοδικόν γράμμα, έτ. 1792, έν 

σχήματι επιστολής επί διπλού χάρτου, φέρον επί τής εξωτερικής αυτού πλευράς 

την εξής επιγραφήν: 

γ Τω έντιμοτάτω Σακελλίον τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Κάσον πρε\- 

σβυτέρω κυρ Άνδρέα, καί χρησιμωτάτφ Διακοδασίλη τής Μοσχουλας, | καί 

λοιποϊς έντιμοτάτοις κληρικοϊς, εύλαδεατάτοις 'ιερευσι, χρησίμοις | καραδοκυ- 

ρίοις, καί γέρουσι, καί προεστώσι τής νήσου ταντης Κάσου, τέ\κνοις έν Κ(υρι)φ 

άγαπητοΐς τής ημών μετριότητος — ενχετικώς. 

Οί ανωτέρω παραγγέλλονται ν’ άποσπάσωσι διά παντός τρόπου παρά 

τών Καρπαθίων έγγραφά τινα κεφάλαια, άτινα ήνάγκασαν οΰτοι τον αρχιε¬ 

πίσκοπον αυτών βία καί άκοντα νά ύπογράψη, καί ειτα στείλωσιν αυτά εις 

τό Πατριαρχείου προς άφανισμόν. Έν τφ εγγράφω δεν διευκρινεΐται σαφέ- 

στερον τό είδος τών έν λόγφ «εγγράφων κεφαλαίων»· άλλα μόνον προστίθε¬ 

ται ως υστερόγραφου ή εξής περικοπή: «"Οταν δέ ενδείξωσι την προσήκου- 

σαν εύπείθειαν καί υποταγήν προς την εκκλησίαν, και έξα \ ποατείλωσι δια 

μέσον σας ταχέως καί ασφαλώς εκείνα τά κακώς καί παραλογως γεγονότα 

άκυρα \ έγγραφα καί κεφάλαια, καί κλίνωσι τον αυχένα οι Καρπάθιοι προς 

την Εκκλησίαν, τότε τά \ όσα έχουν καί αυτοί παράπονα προς τον αρχιερέα 
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τους, προδάλλοντές τα προς ημάς θέλουν | άξιωθή εκκλησιαστικής ενμενείας, 

ώσάν όπου θέλομεν φροντίσει περί τής διορΰώσεοος καί άνέ\αεως έκάστου 

μέρους καί ήσνγμας. Οντοο τοίνυν είπατε καί πληροφορήσατε αντονς πάντας. 

τ 'Ο Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χζριστ)φ ευχέτης, 

γ 'Ο Καισαρείας Γρηγόριος καί έν Χήρισφφ ευχέτης, 

γ 'Ο Εφέσου Σαμουήλ καί έν Χ(ριστ)φ ευχέτης. 

Περαιτέρω εξ ακόμη άρχιερατ. υπογραφαί επί τής πρόσθιας πλευράς 

τού δευτέρου φύλλου τού εγγράφου- επί δέ τής οπίσθιας πλευράς αυτού υπάρ¬ 

χει ή ανωτέρω παρατεθεΐσα επιγραφή μετά τής καλώς διατηρούμενης ωραίας 

σφραγιδος έξ ερυθρού βουλλοκερίου, ή τις παριστά έν τω μέσω δικέφαλον 

αετόν, ύπεράνω αυτού στέμμα, καί εκατέρωθεν αυτού τά γράμματα, 

νφ ΤΟ (= Νεόφυτος) 

υποκάτω δέ Βρ, Κ.Τ (= Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)· 

μεταξύ αυτών δύο κλείδες ανεστραμμένοι καί διασταυρούμενοι χιαστί καί 

εκατέρωθεν τό έτος τής ένθρονίσεο^ς τού Πατριάρχου 1789. Έκατέρου τών 

φύλλων χάρτου έν σχήματι επιστολής αι διαστάσεις 0^,347X0^,238- τού δέ 

κειμένου 0^,26X 0^,20. 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΒΟΛΙΔΗΣ 
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Ό Παίσιος Λιγαρίδης 1 ήτο δεξιός νους καί ήδύνατο νά γίνη ανώτερος 

λόγιος, αν δεν έδούλευεν εις τά χρήματα καί εις κενοτέρας φιλοδοξίας.^ 

Ό Λιγαρίδης2, με τό κοσμικόν ονομα Παντολέων, έγεννήθη τό 1609 

ή 1610 εις τήν Χίον, τό δε 1623 είσήλθεν είς τό ελληνικόν κολλέγιον της 

Ρώμης, δ που διεκρίθη κατά τάς σπουδάς του καί έκαμεν έντύπωσιν κατά τάς 

εξετάσεις του (1636). Κατ’ άντίθεσιν προς άλλους τροφίμους του ελληνικού 

κολλεγίου τής Ρώμης, 6 Λιγαρίδης κατετάχθη είς μοναχικόν τάγμα, διά νά 

επίδειξη ζωηρώς τήν άφοσίωσίν του προς τον καθολικισμόν και κατέλαβε 

διάωορα άξιώματα είς αύτό· τό 1639 έγινε καθολικός ίερευς. Ή καθολική 

προπαγάνδα έδικαιουτο νά χαίρη, διότι εκέρδισεν έ'να τόσον έ'ξυπνον «σχι¬ 

σματικόν» καί του άνέθηκε τό 1641 τό έργον της είς τήν Χίον μέ γενναΐον 

μισθόν. Ή προπαγάνδα έδικαιουτο νά έχη έμπιστοσΰνην είς τον Λιγαρίδην, 

τοσουτω μάλλον καθ’ δσον ούτος τό 1637 επεστάτησε καί Ιδημοσίευσε προ- 

παγανδικόν έργον (ά© ριΐΓ£βΙοπο ΐ£ηβ...) ™ύ άποθανόντος τό 1634 φανα¬ 

τικοί Έλληνος καθολικοί Πέτρου Αρκουδιού, του «χρηστοί διδασκάλου» του. 

Του βιβλίου προέταξε κολακευτικήν επιστολήν: «τφ Μακαριωτάτφ Ουρβανω 

τώ δγδόω άκρφ άρχιερεΐ Παντελεήμων Λιγαρείδης ό Χίος». Εις τήν επι¬ 

στολήν αυτήν γράφει ό Λιγαρίδης δτι μένει άκόμη τρόφιμος του «Έλληνο¬ 

μού σε ίου» Ρώμης διά τήν εύνοιαν του Ουρβανοί. 
Ό Λιγαρίδης άνέλαβε ιήν ύποχρέωσιν νά έλθη είς Χίον, οπού ή Καθο¬ 

λική Εκκλησία υφίστατο τήν αύστηράν κριτικήν τοί Γεωργίου Κορεσσίου 3 

καί των φίλων του καί είχεν ανάγκην στρατιωτών, αλλά παρεβη πολύ γλή- 

γορα τήν συμφωνίαν του καί ήλθεν είς Κωνσταντινοΰπολιν, οπού διωρίσθη 

ΐεροκήρυξ υπό του Όρθοδόξου Πατριαρχείου, ενώ επληρώνετο καί υπό τής 

καθολικής προπαγάνδας! 

1 Περί Π. Λιγαρίδου έγραψεν ό ΒΙΜιο^γ. ΗβΠέη. 17 εΐέοίο τ. 4 σ. 8-61. 

'Ο V. Οπιιηεΐ έγραψε τό άρθρον ΐά^Γίάέδ Ραίδίοδ είς τό ΌιοΙιοηηπιτο Οαΐΐιοΐΐφΐβ 
των ναοβηί-ΜίΐηΒβηοί. Σύντομον άρθρον ΐά?3Π<1ε5 Ραΐείοδ έδημοσιεΰβη και είς το 

έκδιδόμενον νΰν Γβχϊΐίοη ίΰτ Τάεο1ο§ίε υπό ΚΐπΛε. 
2 Τό όνομα Λιγαρίδης άπαντα καί άλλοτε είς τήν Χίον. (Νεαμονήσια Φωτεινού 

σ 240: Νεόφυτος Λιγαρίδης). Όρθότερον 0ά έγράφετο Λυγαρίδης, διότι προέρχεται 

από τό λυγαρίδι = μικρός κλάδος λυγαριάς, καί θά έδόθη σκωπτικώς εις τινα .λυγνον» 

αντιπρόσωπον τής οικογένειας, Ό Λιγαρίδης γράφεται συχνά και Λιγαρείδης, κακώς 

βεβαίως. 
» Βλ. Κ. Άμάντου, Γεώργιος Κορέσσιος, Άθηνάς τ. 46 (1935) ο. 191. 
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Έκ Κωνσταντινουπόλεως μετέβη τό 1647 είς Μολδαβίαν, δπου έμεινε 

κατά διαλείμματα μέχρι τοί 1655, έδίδαξε δέ τότε είς τό Ίάσι, κατά δέ τον 

Θ. Αθανασίου καί εν «Τεργοβύστφ» τής Βλαχίας 1 Ό Π. Λιγαρίδης ήλθεν είς 

σχέσεις τότε καί μέ τούς ηγεμόνας τής Βλαχίας 2. Είς τήν Μολδαβίαν συνειρ- 

γάσθη μέ τον συμπολίτην του Ιγνάτιον Πετρίτζην διά τήν μετάφρασιν τοί 

Νομοκάνονος, όσης έξεδόθη τό 1652 3. Εκεί έγνώρισε καί τον πατριάρχην 

Ιεροσολύμων Παΐσιον, δστις τον έπήρε μαζί του είς "Ιεροσόλυμα, τον έκαμε 

ορθόδοξον μοναχόν καί τον μετωνόμασε Παΐσιον. Ό ανήσυχος Λιγαρίδης 

είς τά Ιεροσόλυμα ήρχισε νά γράφη τήν ιστορίαν του έκεΐ Πατριαρχείου, 

ομολογεί δ’ ό πατριάρχης Δοσίθεος δτι ωφελήθη πολύ από τά χειρόγραφα 

τοί Λιγαρίδη 4. 
Τον Σεπτέμβριον τοί 1652 ό πατριάρχης Παΐσιος έχειροτόνησε τον 

Λιγαρίδην μητροπολίτην Γάζης, είς τό εξής δ ουτος υπογράφεται «ο Γαζης 

Παΐσιος», άν καί δεν φαίνεται ποτέ είς τήν αραβικήν επαρχίαν, τής οποίας 

εξελέγη ποιμενάρχης. Τό γραφέν έπανειλημμένως δτι ή Καθολική Εκκλησία 

έκαμε τον Λιγαρίδην μητροπολίτην Γάζης δέν δΰναται νά είναι αληθές. Είς 

επιστολήν του γραφεΐσαν μετά τήν χειροτονίαν γράφει ό Λιγαρίδης: «άνή- 

χθην εις "Ιεροσόλυμα καί τό αγγελικόν σχήμα ήμφιασάμην καί τοί μεγίστου 

βαθμοί τής άρχιερωσύνης ήξίωμαι τήν των Γαζαίων εκκλησίαν εμπιστευθείς 

καί χειροτονηθείς παρά τοί μακαριωτάτου πατριάρχου "Ιεροσολύμων κυρίου 

Π αισίου ένδον του ζωοδόχου .... Τάφου:» 5. Ό Ζερλέντης έδημοσίευσε 

καί τήν ορθόδοξον ομολογίαν πίστεως, τήν οποίαν έχρειάσθη νά όμολογήση 

δ Λιγαρίδης τήν 14^ν Σεπτεμβρίου 1652 πριν χειροτονηθή 6. Εις τά "Ιερο¬ 

σόλυμα ευρισκόμενος ό Λιγαρίδης εξεφώνησεν ενώπιον του πατριάρχου δια¬ 

φόρους λόγους, τούς οποίους έδημοσίευσεν 6 καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης 

κατά χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών εις τό περιοδικόν 

Ν. Σιών (βλ. κατωτέρω). Ό Λιγαρίδης μεταχειρίζεται εις τούς λόγους του 

απλήν γλώσσαν: «καθώς το λοιπον δεν στέκεται εις το πνεύμα το Αγιον να 

είναι αίτιον τοί υιοί, ομοίως ούτε στέκεται εις τον υιόν νά είναι τοϋ "Αγίου 

Πνεύματος αίτιος». 

1 Θ. Αθανασίου, Περί των ελληνικών σχολών εν Ρουμανιφ 1898 σ· 62 καί 75. 

2 Ν. 3"θΓ£3, Κ.ΟΙΙΠ13ΪΠ5 61 ΟτΕΟδ 3.0 0011Γ8 065 δΐέοΐεε 1921 σ. 45. 

3 Ο γ υ ιη ε 1, Ένθ. άνωτ- 
* Δοσιθέου, Περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων 1715 σ. 1180. 
5 I. Σακελλίωνος, Παΐσίου μητροπολίτου Γάζης επιστολή, Παρνασσός τ. 10 

(1886) σ. 482. / . 
6 Π. Ζερλέντη, Παΐσίου Λιγαρείδου. Όμολογέα τής πίστεως κατά τήν αυτου χει- 

ροτονίαν είς τήν Γαζαίων εκκλησίαν. Δελτίον Ίστ. Έθν. Εταιρείας τ. 6 (1901) σ. 49. 
Ύπό τοΰ Τωακείμ Ίβηρίτου έδημοσιεύθη καί ή «πράξις χειροτονίας Παΐσίου 
μητροπολίτου Γάζης» είς τό περιοδικόν Γρηγόριος ό Παλαμάς τ. 1 (1917) σ. 385-387. 

Πρβλ. αύτ. τ. 1 σ.’δ82 : Χρ. Π απ αδ ο πο ύ λο υ, Έπί τής πράξεως τής χειροτονίας τοϋ 
Παΐσίου Λιγαρείδου ώς μητροπολίτου Γάζης. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'. 15 



2216 Κ. Ά μαντού 

Ή ομολογία του Λιγαρίδου κατέπληξε την Ρώμην, ή οποία διά του 

συ μ μα ί)η του τοΰ Λιγαρίδου Άνδρέα Σταυρινού καί του μαθητου του Αντωνίου 

Τιμόνη έξηκρίβωσε τό ιδιόχειρον αυτής. Ή Ρώμη ήθέλησε νά άνακαλέση 

τον Λιγαρίδην, οστις εξέφραζε την έκπληξίν του πώς εθεωρεΐτο έν Ρώμη 

ορθόδοξος1! Τό 1657 ελαβεν ακόμη χρήματα από την λατινικήν προπαγάν¬ 

δαν! Έκ των ανώτεροι καθίσταται πιθανόν ότι δ Λιγαρίδης προσεποιεΐτο τον 

καθολικόν διά νά λαμβάνη χρήματα (τά όποια ίσως έχρειάζετο καί διά τούς 

συγγενείς του)! 

Αφού επήρε τον τίτλον τού μητροπολίτου Γάζης ο Λιγαρίδης, δεν ηδύ- 

νατο πολύν χρόνον νά μένη ήσυχος καί άπήλθε πάλιν εις Μολδαβίαν, μακράν 

τής εκκλησιαστικής του επαρχίας, προφανώς διά νά εχη ευρυτερον πεδιον δρά- 

σεως καί νά κερδίζη περισσότερα χρήματα. Εις την Μολδαβίαν άνεμίχθη καί 

εις τά πολιτικά ζητήματα καί ήναγκάσθη νά φύγη εις Βλαχίαν. Επανήλθεν 

αργότερα νά ενίσχυση τον αγώνα κατά τών Καλβινιστών 

Έν τφ μεταξύ έκλήθη εις Ρωσσίαν υπό τού πατριάρχου Νίκωνος (1657) 

προς διόρθωσιν τών λειτουργικών βιβλίων. "Έως δτου μεταβή έκεΐ (1662) 

εδημιουργήθη άντίδρασις κατά τού Νίκωνος, την οποίαν θα ενίσχυση ό αχα¬ 

ρακτήριστος Λιγαρίδης !3 Ός μορφωμένος περισσότερον τών Ρώσσων συν¬ 

αδέλφων του κατέστη απαραίτητος σύμβουλος τών αντιπάλων τού Νίκωνος, 

έπλησίασε δ’ ούτω καί τον Τσάρον Αλέξιον Μιχαήλοβιτς, από τον οποίον 

έπαιρνε καί πολλά χρήματα. 

Εις την Ρωσσίαν δ Λιγαρίδης είναι άκρος υπερασπιστής τής Όρθοδοξίας 

καί γράφει περί τής ορθοδόξου πίστεως τών Ελλήνων και τών «Μοσχοβιτών» 

προς τον πρέσβυν τής Σουηδίας Ίωάννην Πίΐίεΐΐίΐΐ&ΐί. Εις γράμμα προς 

τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιον γράφει ό Λιγαρίδης τό 1663: 

«έν τούτο και πρώτον ΐσθι, παναγιώτατε, δτι τήν μητέρα μου, τήν Μεγάλην 

Εκκλησίαν διά τιμής άγω μονονούκ τό Λακωνικόν έπιβοών : ή τάν ή επί 

τάν, Σπάρταν έ'λαχον, Σπάρταν γεραίρειν ου παύομαι. . . .» 

Άφ” δτου ό Τσάρος έτάχθη κατά τοΰ Νίκωνος, ή παύσις καί καταδίκη 

αυτού ήτο βεβαία. Επειδή όμως εθεωρεΐτο αντικανονική, δ Λιγαρίδης προ- 

σεπάθει νά φέρη πατριάρχας τής Ανατολής εις τήν Ρωσσίαν, ίνα γίνη κανονική 

1 ΟηιηιεΙ, ’Ένθ. άνωτ. Ο. Ηοίίτηαιιπ, Οπεηίαΐία. Οΐιπδάαηε. τ. 25,2 (1932) σ. 282. 

8 Γ,βςταικί, ’Ένθ. άνωτ. σ. 22. 
3 Τό 1662 γράφει ακόμη φιλοφρόνως προς τον Νίκωνα: «έκαρδίωσας ημάς εν ενι 

τών απολογητικών σου γραμμάτων, σεβασμιώτατε πατριαρχα, καί τοσοΟτον εψυχαγώγη- 

σας, ώστε περίαμμά μοι γενέσθαι τό σόν χρυσοΰν έπιστόλιον, νηπενθές τ’ άχολόν τε, 

κακών έπίληθον απάντων»! Κ. Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος 

(1905) σελ. 73 κ. έξ. 

4 Ραότίοϋ, ΒίόΙΐοίΙιεοΕ §Γίΐεο8 τ. 11 (1808) σ. 474. 

Λ Δελικάνη, ’Ένθ. άνωτ. σ. 90. 
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καταδίκη. Ούτω γράφει τό 1663 προς τον πατριάρχην Ιεροσολύμων Νεκτάριον 

νά έ'λθη εις τήν Ρωσσίαν ΰπισχνούμενος χρηματικήν βοήθειαν τού Τσάρου 

εις τον θρόνον του καί τήν ΐδρυσιν «φροντιστηρίου», «οπερ δή πόσην καί 

οΐαν δνησιν τή Ανατολική Εκκλησία έπιδαψιλεύσεται ούκ έστιν έμδν λέγειν 

ή γράφειν προς κριτικώτατον άνδρα καί άγχινούστατον» ι. 

Ό Νίκων έ’πρεπε νά καταδικασθή, καί δι’ αυτό, δταν δ Λιγαρίδης δεν 

ήδυνήθη νά φέρη τον πατριάρχην Ιεροσολύμων εις τήν Ροισσίαν, δεν έδί- 

στασε διά πλαστογραφιών νά έμφανισθή ώς αντιπρόσωπος αυτού. Ή πλαστο¬ 

γραφία άπεδείχθη καί τό κύρος τού Λιγαρίδη ήλαττώθη, κατώρθωσεν όμως 

ουτος νά διατηρήση τήν έπίδρασίν του επί τον Τσάρον καί νά λάβη μέρος εις 

τήν Σύνοδον τού 1666 τήν καταδικάσασαν όριστικώς τον Νίκωνα2. 

Τοίρα ή θέσις τού Λιγαρίδου κατέστη δύσκολος. Τό ζήτημα τής πλαστο¬ 

γραφίας εφερεν αυτόν εις σύγκρουσιν προς τούς πατριάρχας τών Ιεροσο¬ 

λύμων. Εις τήν Ρωσσίαν έπεδίωξε νά γίνη πατριάρχης μετά τον Νίκωνα, θά 

τό κατώρθωνε δ’ ίσως, αν εγνώριζε ρωσσικά καί άν δεν υπήρχε τό ζήτημα 

τής πλαστογραφίας! Τό περίεργον είναι δτι δ Λιγαρίδης ενώ εύρίσκετο εις τήν 

Ρωσσίαν, δεν έπαυσε τήν αλληλογραφίαν του μέ τούς καθολικούς, οί όποιοι 

τό 1668 αποβλέπουν εις τον Λιγαρίδην, διά νά επιτύχουν τήν έ'νωσιν καθολι¬ 

κών καί δρθοδόξων εις τήν Πολωνίαν3. Τόσον άμφιδέξιος ήτο ο άνήρ, 

Ό Λιγαρίδης δεν επήγεν εις τήν Πολωνίαν, έπροτίμησε τήν θέσιν του 

παρά τφ Τσάρφ, οστις εβοήθησεν αυτόν καί εν Ρωσσία κατά τών εχθρών του 

καί παρά τοΐς πατριάρχαις Τεροσολΰμων. Ό πατριάρχης Δοσίθεος παρέσχεν 

άφεσιν εις τον Λιγαρίδην (άναθεματισθέντα υπό τοΰ Νεκταρίου) χάριν τού 

Τσάρου, αλλά τό 1671 άνεθεμάτισε καί αυτός καί καθήρεσε τον Λιγαρίδην 

καί διά τά άλλα του αμαρτήματα καί ώς Λατινόφρονα!4 Εις τήν καθαίρεσιν 

λέγεται προς τοΐς άλλοις δτι δ Λιγαρίδης «τά τών Λατίνων έφάνη φρονών» 

καί διά τούτο «έξεώσθη παρά τού προ ημών αοιδίμου πατριάρχου κυρίου 

Παϊσίου». Ό «Λατινισμός» τοΰ Λιγαρίδη, δι ον προς τοΐς άλλοις κατεδικάσθη 

υπό τοΰ Δοσιθέου, άναφέρεται άρά γε εις τούς χρόνους τοΰ ΓΙαϊσίου (1652 κέξ.) 

ή εις τάς συνεννοήσεις προς τούς Καθολικούς τής Πολωνίας; 

1 Δελικάνη, ’Ένθ. άνωτ. σ. 92. 

* Βλ. έγγραφα σχετικά προς τήν Σύνοδον του 1666 παρά Δελικάνη, ’Ένθ. άνωτ. 

σ. 121 κέξ. Περί τοΰ ζητήματος τοΰ Νίκωνος καί τής άναμίξεως του Λιγαρίδου βλ. λεπτο¬ 

μερώς: X. Παπαδοπούλου, Οί Πατριάρχαι Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί 
τής Ρωσσίας κατά τον ιζ' αιώνα. 1907 σ. 88 κέξ. Είδικώς περί τής έν Ρωσσίρ δράσεως 
του Λιγαρίδη βλ. Κ.. 3 31 ο ιη ο η, Ραϊδίιΐδ Ιπς&ηάβΒ, Ζβίίδοΐιπίΐ ίΰτ οδίειιτοράίδείιε 
ΟεδοΙιίοΜε τ. 5 (1931) σ. 37 κέξ. όπου σημειοΰται καί ή σχετική προς τον Λιγαρίδην 
ρωσσική βιβλιογραφία. 

:ί Βλ. ΒεΙοττιοπ ’Ένθ. άνωτ. σ. 59. 

4 Δελικάνη, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 189. Φ. Βαφείδου, Εκκλησιαστική Ιστορία τ. 3,1 

σ. 149 κέξ. 



Ό Λιγαρίδης έπήρε τό 1672 την άδειαν από τον Τσάρον διά να κατέλθη 

εις την Ανατολήν και πείση τον Πατριάρχην Δοσίθεον περί του δικαίου του, 

άλλ= έπροχώρησε μέχρι Κίεβου, οπού έσταματησε. Εκεί άπέθανε τον Αύγου¬ 

στον του 1678. Τί κρίμα δτι τόση ϊκανότης δεν έχρησιμοποιήθη επ’ άγαθω 

γενικωτέρφ! 

Ό δαΙοΓηοη λέγει1 οτι ό Λιγαρίδης άπέθανεν ώς Λατινόψριον. Ό 

πατριάρχης δμως Χρύσανθος γραφών2 «περί τής από τής Λατινόφρονος γνώ¬ 

μης μεταβολής του Λιγαρίδους(!) εις την ορθόδοξον» προσθέτει οτι ο Λιγα- 

ρίδης εις την Ρωσσίαν «έγινεν άκρος υπερασπιστής τής Ανατολικής Εκκλη¬ 

σίας, ένθα και συνέγραψε κατά Λουθηροκαλβίνων λατινιστί πολλά, άλλα καί 

ζηλωτής κατά του Νίκωνος έχρημάτισε, έλθών δέ εις Κίεβον έδίδαξε πολλά 

ορθά και ωφέλιμα καί... δτι τό πνεύμα τό άγιον έκ μόνου του πατρός εκπο¬ 

ρεύεται, και κατά τής αρχής του Πάπα, άπερ συγγράμματα ημείς εΐδομεν έν 

Κιέβφ... εκοιμήθη δέ εν μετανοία καί εξομολογήσει, δν καί έ'χουσιν οί ... 

ορθόδοξοι Ρώσσοι εις αγαθήν φήμην καί εύλάβειαν*. "Ωστε ή καταδίκη 

του Λιγαρίδη ώς Λατινόφρονος υπό των πατριάρχων Ιεροσολύμων έστηρί- 

ζετο επί πλάνης καί παρεξηγήσεως; 

Κατά κριτήν αρμόδιον, τον συμπολίτην του Λιγαρίδη Λ. Άλλάτιον, 

οΰτος ήτο οξύς τον νουν, επιμόνου θελήσεως, γνώστης των εκκλησιαστικών 

πραγμάτων, εύγλωττος 3 Ή ϊκανότης τού Λιγαρίδη κατέστησεν αυτόν σοφόν 

καί πολύγραφον, έ'γραφεν όμως συνήθως ερωτώμενος περί διαφόρων ζητη¬ 

μάτων. Αϊ μελέται του κατά τό πλεΐστον είναι ανέκδοτοι. 

Κατά τον Άλλάτιον4 ήδη εις τήν Ρώμην ήρχισε νά γράφη ιστορίαν τής 

νήσου Χίου, ή οποία δεν συνεπληρονθη καί δεν έξεδόθη. 

Ό καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης έδημοσίευσε λόγους τού Λιγαρίδη έκφω- 

νηθέντας εις τήν Τερουσαλήμ 5. Πολλαι έπιστολαί επίσης τού Λιγαρίδη ένδια- 

φέρουσαι έδημοσιεύθησαν 6. 

Πολλά επιγράμματα συνετάχθησαν υπό τού Λ., ών έν και προς τον 

Φώτιον, μέ τον οποίον ήσχολήθη οΰτος, ώς φαίνεται, έκ τού εξής χειρογράφου: 

«Κατάλογος των συγγραμμάτων Φωτίου τού άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως συλλεχθείς παρά τού πανιερωτάτου καί λογιοσοφωτάτου(Ι) μητρο¬ 

πολίτου Παϊσίου Γάζης, ύπερτίμου των ΰπερτίμων(!) καί έξάρχου πάσης 

1 Ένθ’ άνωτ. σ. 59 κέξ. 

3 Δοσιθέου, Ιστορία περί των έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων 1715 σ. 1181. 

3 Β. ΑΙΙ&ίϊΐ, ΰε Εςσίβδία-β οοοΐάεηίαΐίε αΐηαε οπεηίαΐίδ ρβτρβΐη& εοηδεαδίοηε 
1648 σ. 1654. 

4 Ένθ. άνωτ. ο· 1657. 

6 Νέα Σιών τ. 17 (1922) σ. 374-888. 

6 Βλ. τήν παρά Οηιπιεί, Ένθ. άνωτ. βιβλιογραφίαν. 
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Παλαιστίνης καί τον τόπον έπέχοντος Καισαρείας Φιλίππου, προτροπή καί 

δεήσει τού κυρού πρέσβεως Νικολάου τού Δανιήλ Σινισίου(;)1». "Οπως συνή¬ 

θως, έξωθεν έλαβεν αφορμήν ο Λιγαρίδης νά άσχοληθή καί μέ τον Φώτιον, 

ύποπτοι δ' είναι έν μέρει οΐ τίτλοι οϊ αποδιδόμενοι εις αυτόν εις τό ανωτέρω 
σημείωμα. 

Τις οίδε έκ τίνος αφορμής ήσχολήθη (1656) καί μέ χρησμούς 6 Λιγαρί- 

δης. Εις διαφόρους κώδικας2 φέρεται «χρησμολόγιον Κ/πόλεως, Νέας Ρώμης, 

παρωχημένον, ένεστώς καί μέλλον, έκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθέν καί 

συναρμοσθέν παρά τού πανιερωτάτου καί σοφωτάτου μητροπολίτου Γάζης 

κυρίου Παϊσίου, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης γής Επαγγελίας, Άσκάλωνος, 

Μαϊουμά καί Μαγδάλων...». 

Έξ αφορμής τού κηρύγματος συνέταξεν δ Λιγαρίδης διαφόρους ερμηνείας 

καί διδαχάς3. Κατά τήν έν Ρωσσία διαμονήν του έλαβεν αφορμήν νάάπαντήση 

εις διάφορα τεθέντα εις αυτόν ερωτήματα υπό των Ρώσσων. Τά έρωτήματα 

είναι συχνάκις περίεργα: «μεταπανδρεύεται ψάλτης, ή απομένει χηρεύων;»... 

«τί διαφέρει άφορισμός, άρά καί ανάθεμα;4». Έν Ρωσσία συνέγραψε καί τά 

κατά τήν Σύνοδον τήν καθαιρέσασαν τον Νίκωνα. Κατά τον δαίοιηοη τό 

σχετικόν χειρόγραφον εύρίσκετο εις Μόσχαν. Άλλ’ υπάρχουν καί αλλαχού 
αντίγραφα5. 

Ό Λιγαρίδης, δπιος εις τάς πράξεις του ούτω καί εις τάς μελετάς του, 

άπέβλεπε πάντοτε εις τήν πρακτικήν σκοπιμότητα, τήν πρακτικήν ωφέλειαν. 

Δι’ αυτό αϊ μελέται του δεν έχουν τίποτε τό συστηματικόν, δεν προήλθον από 

εσωτερικήν ανάγκην άλλ’ από έξωτερικήν ώύησιν. Έπιζητών πάντοτε τό 

κέρδος δ Λιγαρίδης δέν ήδυνήθη νά άναπτυχθή εις άνώτερον άνθρωπον καί 

λόγιον, ένω ή φύσις έπροίκισεν αυτόν μέ τόσην δεξιότητα. 

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

1 ΜέιιιοΪΓ63 άε ΓΑο&άέηιίε ϊηιρέπίΐΐε άεδ δεϊεηεεκ <3ε δ1 - ΡεΙεΓδόοιιτ^ VIII δέτ. 

τ. VII Ν° 8 (1906) σ. 3. Αυτόθι σ. 2 τό δεκάστιχον επίγραμμα εις Φώτιον. 

2 Βλ. π. χ. Α. Π. Κέραμέ ως, Ίεροσολυμ. Βιβλιοθήκη τ. 1 σ. 255. — Κ. Σάθα, 
Μ. Βιβλ. τ. 1, 308 κ.α. 

3 Α. Π. Κεραμέως, Ίεροσολυμ. Βιβλιοθ·. τ. 5 σ. 75.— Κ. Σ ό. θ α, Ένθ. άνωτ.— 

Α. Δη μη τρακοπο ύλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τήν νεοελληνικήν φιλολο¬ 

γίαν τοϋ Κ. Σάθα 1871 σ. 51. 

4 Κατάλογον των ερωτημάτων καί τινας λύσεις έδημοσίευσεν ό καθηγητής Κ. Δυο¬ 

βουνιώτης είς τό περιοδικόν «’Ανάπλασις». τ. 48 (1935) σ. 111, 137 καί 157. 

5 ΙΛίζΐ]£3. 0&1;3.1ο§α1 πΐίΐιιιΐδοπρίεΙοΓ Οτεοεείί 1909 σ. 196: «Βιβλίον συνοδικόν 
περιέχον τά κατά Νίκωνος πατριάρχου Μοσχοβίας υπό Παϊσίου μητροπολίτου Γάζης 
άνατεθέν τω αύτοκράτορι πασών των Ρωσσιών ’Αλεξίφ Μιχαήλοβιτς έν έτει 1668». 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΖΕΡΛΕΝΤΗ 

Δυνάμει τής ύπ’ αριθ. 5Β220/244, 15^ Ιουλίου 1937, διαταγής του 

Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και μετά προτασιν τής 

εφορευτικής επιτροπής, ήγοράσθη καί κατετέθη εις τά Γενικά Αρχεία του 

Κράτους ή Συλλογή του ιστοριοδίφου Περικλεούς Ζερλεντη. 

Ή συλλογή αυτή περιλαμβάνει πρωτότυπα έγγραφα καί χειρόγραφα 

άφορώντα κυρίως εις την εκκλησιαστικήν, την πολιτικήν και την εσωτερικήν 

ιστορίαν των νήσων του Αιγαίου Πέλαγους και άλλων ελληνικών χωρών κατά 

τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας καί τής Τουρκοκρατίας, αντίγραφα και φωτο¬ 

γραφίας εγγράφων καί χειρογράφων άποκειμενων εν αρχειοις της Ευρώπης, 

τής Ελλάδος καί τής Ανατολής, διάφορα χειρόγραφα καί σημειώματα τού 

ιστοριοδίφου ώς καί την αλληλογραφίαν αυτού μετά διαπρεπών Ελλήνων 

καί ξένων επιστημόνων. 

Ή άγορασθεΐσα συλλογή, εν μέρει μόνον χρησιμοποιηθεΐσα υπό τού 

Ζερλεντη, αποτελεί σπουδαιοτάτην πηγήν διά την ιστορίαν των νήσων, θέλει 

δέ ιδιαιτέρως συμβάλει εις την διευκρίνησιν τών πολιτικών καί εκκλησιαστι¬ 

κών θεσμών δχι μόνον τών Κυκλάδων, αλλά καί της τουρκοκρατουμένης 

Ελλάδος καθ’ ολου. Διά τούτο εκρίναμεν σκόπιμον νά δημοσιεύσω μεν τον 

σύντομον κατάλογον τών πρωτοτύπων εγγράφων και χειρογράφων, ό όποιος 

συνετάχθη διά την χρήσιν τών Γενικών Αρχείων. 

Τον κατάλογον τούτον διηρέσαμεν εις εννεα καθ ύλην κεφαλαία, 

α') Εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά, β') Λατινική Εκκλησία τών Νήσων, 

γ') Σχολικά, δ') Κοινοτικά, ε') Διοικητικά καί Φορολογικά, ς') Έλληνικαί 

παροικίαι τού Εξωτερικού, ζ') Ιδιωτικά, η ) Διάφορά καί θ ) Χειρόγραφα1, 

εντός δέ τών κεφαλαίων τούτων έγιναν μικροτεραι υποδιαιρέσεις κατα γεω¬ 

γραφικός ενότητας. Διά τής συστηματικής κατατάξεως τών έγγραφων καί διά 

τού εν τελεί παρατιθεμένου πίνακας καθίσταται, νομίζομεν, ευχερής η χρησι¬ 

μοποίησή τού Καταλόγου. 

1 Ή καθ’ ύλην αΰτη διάταξις δεν έτηρήθη πάντοτε πιστώς, διότι έγγραφά τινα δευ- 

τερευούσης καΰ’ έαυτά σημασίας, περιέχοντα όμως πληροφορίας χρησίμους διά τον 
ερευνητήν, κατετάχθησαν έπι τή βάσει τών πληροφοριών τούτων, Ούτως έγγραφα ιδιωτι¬ 

κού περιεχομένου έπικυρούμενα υπό αρχιερέων ή υπό διερμηνέων ιοϋ στόλου, εκρίναμεν 

προτιμότερον νά περιλάβωμεν εις τάς υποδιαιρέσεις Έκκληοιαοτιχα και Διοικητικά. 
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Διά νά διευκολύνωμεν έτι μάλλον τό έργον τού έρευνητού, έσημειώσαμεν 

ποια έκ τών άναγραφομένων κειμένων έδημοσιεΰθησαν υπό τού Περ. 

Ζερλεντη ί. 

Τάς περιλήψεις τών τουρκιστί γεγραμμένων έγγραφων συνέταξεν ό 

κ. Κωνσταντίνος Σεραφετινίδης, τον οποίον καί δημοσία εύχαριστούμεν. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως. 

1587. Ιταλική μετάφρασις γράμματος τού πατριάρχου 'Ιερεμίου τού Β 

προς τον δόγην τής Βενετίας Νικόλαον Ό&ροηίο περί τής μεταρρυθμίσεως 

τού ημερολογίου. (Φάκ. 128). 

Τό άντίγραφον τούτο φέρει έσφαλμένως χρονολογίαν αωκβ'. Πρόκειται περί τής 
γνωστής επιστολής 'Ιερεμίου τού Β' προς τον δόγην τής Βενετίας Νικόλαον ϋπροηΐο 
(1578-1080). Βλ. >Ό« Οαΐεπάανϊο ηονο θΓ6§οπίΐηο, ΙσΓεηιίειε ΑπΛϊερίδΟορί Οοηδίδηίϊ- 

ποροΐβοδ, Νέας 'Ρώμης, εΐ Οεοιιτηεηία Ρ^ΙΠίΐτοΙιαε: Ιιιάΐααιπ, ιπίδ. ουπι αΐϋδ ομπόιΐδ- 

άαπι βϊιΐδάεηι &ά Οει-πίδηοδ Ιίίεπδ, ηιι&δ αΐΐαΐίΐ ιηοάό Ιάκωβος ό Παρκεθύμης Μηλοή¬ 

τας, ηαΐΐοηε Οπιεοαδ εκ ίιιεαίδ. Ρ&ΐΐιιηο οπαηάιΐδ, ΡΓ3.ηεο£ιιΠΐ αά Οάεπιπι, Εχδοπρδϊί 
Ιγρϊδ ΑηάΓβ&δ ΕΐοΕοτη. ΜΩΧΟ». (Πρβλ. Ε. Εε^Γ&ηιΙ, Βϋ>Ιϊο§Γ3.ρ1ιϊβ Ηεΐΐέπίςμιε 

τοΰ ΙΕ' καί ΙΤ' αίώνος, τόμ. 4, σελ. 301-307). Κ. Ν. Σάθα, Βιογραφικόν Σχεδίασμα 
περί τού πατριάρχου Τερεμίου τοΰ Β', (Άθήναι, 1870), σελ. 28-34. Μ. Γεδεών, Κανο- 

νικαί Διατάξεις, τόμ. Α', σελ. 38-40. 

1768, Δεκεμβρίου 29. Πιττάκιον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Μελετίου τού Β' προ: τον πρώην οικουμενικόν πατριάρχην Ίωαννίκιον 

τον Γ'. (Φάκ. 173). 

Πατριαρχεΐον ^Ιεροσολύμων. 

1746, Απριλίου 4. Γράμμα τού Ιΐτολεμαΐδος καί έν Ιερουσαλήμ επι¬ 

τρόπου προς τούς μητροπολίτας, αρχιεπισκόπους, επισκόπους καί προκρίτους 

Πελοπόννησου περί τού μοναχού Βαρνάβα, ό οποίος, αποστάτης γενόμενος, 

«εξαπατά πολλούς λαμβάνοντας παρ’ αυτών ικανόν έλεος». (Φάκ. 128). 

Άγα&οπόλεως μητρόπολις„ 
1769, Μαΐου 20. Γράμμα βεβαιωτικόν καί έμμάρτυρον, 5Γ οΰ ό μητρο¬ 

πολίτης Άγαθοπόλεως Νεόφυτος δωρείται τά έν Νάξφ κτήματά του εις 

τον ιερομόναχον Βενέδικτον Βυζάν. (Φάκ. 160). 

1 Αναγραφήν τών δημοσιευμάτων τοΰ Ζερλεντη βλ. υπό Κ. Άμάντου, Ελληνικά, 

I (1928) σελ. 227- 229, καί Β. Π. Φωτιάδου, Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία, Ιού¬ 

λιος-Αύγουστος 1936, σελ. 61-66. 
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Ά&ηνών μητρόπολις. 

1749, Όκτωβρίου 2. Πρατηριώδες γράμμα επικυροΰμενον υπό του μητρο¬ 

πολίτου Αθηνών Άνθιμου. (Φάκ. 160). 

* Αρτης μητρόπολις. 

1808, Απριλίου 80. Γράμμα του μητροπολίτου Άρτης ΙΙορφυρίου προς 

Δημήτριον Πετριτζόπουλον, Πρΰτανιν (Ρηΐ&ηο) Αγίας Μαΰρας. (Φάκ. 160). 

Βάρνης μητρόπολις. 

Βλ. Τορνόβου μητρόπολις. 

Βατοπεδίου μονή. 

1726, Μαίου 30. Επιστολή Ήσαΐου προς Γαβριήλ, προηγούμενον τής 

μονής του Βατοπεδίου. (Φάκ. 156). 

’Εδεοσα. 

1802, Δεκεμβρίου 17. Πράξις του καντζελλαρίου Νάξου Δημητρίου 

Κόκκου, δι’ ής ό Εδέσσης Διονύσιος, επίτροπος τής δόμνας Μαριόρας 

Μαυρογένους, καθιστφ πληρεξουσίους. (Φάκ. 153). 

Εΰρίπου μητρόπολις. 

1784, Αΰγούστου 31 και 1786, Ίανουαρίου 21. Δυο νοταριακά γράμ¬ 

ματα του καντζελλαρίου Νάξου Κωνσταντίνου Κόκκου, έπιβεβαιοΰμενα υπό 

του Εΰρίπου “Ιεροθέου1. (Φάκ. 160). 

1786, Όκτωβρίου 8. Γράμμα του μητροπολίτου Εΰρίπου Ιεροθέου 

«τω εΰγενεστάτω σινιόρ Χρυσοστόμφ αΰταδέλφω του έκλαμπροτάτου κον¬ 

σόλου τής ιμπερατορικής Ρωσσίας», εις Χίον. (Φάκ. 160). 

Εφέσου μητρόπολις. 

1763, Ιουνίου 1. «Προθέσεις και παρρησίαι του πανιερωτάτου αγίου 

Εφέσου κυρίου Μελετίου». (Φάκ. 63). 

'ΗρακλεΙας μητρόπολις. 

Άχρόν. Φυλλον περιέχον διάφορα λεξιλογικά σημειώματα και επιτάφιον 

επίγραμμα εις τον Ήρακλείας Διονύσιον εν Προικονήσω. (Φάκ. 155). 

1 Περί τοΰ Ιεροθέου, μητροπολίτου Εΰρίπου καί εϊτα Ίωαννίνων, βλ. Π. Ζερλέντη, 

Ιερόθεος ό από Εΰρίπου Ίωαννίνων καί ή άνασύστασις τής μητροπόλεως Κέρκυρας, 

Νέος Ποιμήν, 3 (1921), σελ. 409-416, 

Θεσσαλονίκη. 

1688, Σεπτεμβρίου 10. Επιτροπικόν του μεγάλου πρωτεκδίκου καί 

εξάρχου πάσης "Ασπρης θαλάσσης, πληρεξουσίου του μητροπολίτου Θεσσα¬ 

λονίκης Νεοφύτουι. (Φάκ. 109). 

’Ιΰ'άκη. 

Μονή 'Αγίου Νικολάου. 

1773. Γράμμα ελεημοσύνης. (Φάκ. 63). 

Ίωαννίνων μητρόπολις. 

1710. Σημείωμα αδήλου κληρικού, εν φ άναφέρεται ό «λογιώτατος» 

μητροπολίτης Ίωαννίνων Κλήμης ό εκ Χίου2, ό επίσκοπος Βουθρωτού καί 

Γλυκέος Παίσιος, ό επίσκοπος Βελλάς Φιλάρετος ό Χίος (επί τής πατριαρ- 

χείας Αθανασίου τού Ε', 1709- 1711). (Φάκ. 63). 

1809, Φεβρουάριου 21. Γράμμα έμμάρτυρον επιτροπικόν τού μητρο¬ 

πολίτου Ίωαννίνων καί Άρτης Ιεροθέου 3 καί των περί αυτόν εΰγενεστάτων 

αρχόντων. (Φάκ. 160). 

Καισαρείας μητρόπολις. 

Βλ. Τορνόβου μητρόπολις. 

Κρήτη. 

1655, Φεβρουάριου 20. Πιστοποίησις τού Όοπ Νεοφύτου Ροδινού, 

οιίΓδΙο άεΐΐα οΐιΐεδα άί δοηΐί ΡεΗο 6 Ραπίο άεΐΐα η&ΐΐοπ £γθο3, έμφαί- 

νουσα δτι ή "Αννα - Μαρία, θυγάτηρ Μάρκου Καβαλίστα έκ Χανίων, εβα- 

πτίσθη την 15ην Μαρτίου 1637. (Φάκ. 160). 

Αευκάδος αρχιεπισκοπή. 

1759, Όκτωβρίου 31. Γράμμα τού αρχιεπισκόπου Αευκάδος καί Αγίας 

Μαύρας Χρυσάνθου προς τον εφημέριον Κάστρου. (Φάκ. 160). 

1803, Απρίλιος. Γράμμα τού αρχιεπισκόπου Αευκάδος καί Άγιας 

Μαύρας Παρθενίου, δά οΰ διορίζεται λαμπαδάριος ό Θεόδιυρος Κολυβας. 

(Φάκ. 160). 

1 Περί τούτου βλ. Ι>. Ροίίΐ, Κοε ένέηιιεδ άε Τΐιβδδ&ΐοηίφΐβ, Εοθοε ά’ΟπεπΙ, 5 (1920), 

σελ. 213, καί Π· Ζερλέντη, Νεόφυτος Δαμαλάς, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 1680 - 

1686, Γρηγόριος ό Παλαμάς, τόμ. 4 (1920), σελ. 561 -562. 

4 Περί τούτου βλ. Παραμυθία; καί Πάργας Άθηναγόρα, εν Ήπειρωτικοΐς Χρο- 

νικοϊς, 3 (1928), σελ. 33- 37. 

3 Περί τούτου βλ. αυτόθι, σ?.λ. 41-42. ΤΤρβλ, καί ανωτέρω: Ενοικον μητρόπολις. 
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Λιτίτζης έπιακοπή. 

1739, Ιουνίου 30. Γράμμα του επισκόπου Λιτίτζης Ανθίμου προς τον 

πρωτοψάλτην Μυκόνου Γρηγόριον. (Φάκ. 160). 

1747, Μαρτίου 6. Γράμμα του πρωτοψάλτου και δημοσίου νοταρίου 

Γρηγορίου περ'ι κληρονομικών υποθέσεων κατοίκων Μύκονου, εν φ υπο- 

σημαίνεται ώς επίτροπος των κληρονόμων ο Λιτίτζης Ανθιμος. (Φάκ. 160). 

1774, Σεπτεμβρίου 22. Γράμμα συμφωνητικόν, έπιβεβαιοΰμενον υπό 

του πρφην Λιτίτζης Ανθίμου. (Φάκ. 160). 

1793, Δεκεμβρίου 6. Διαθήκη του ίερομονάχου Χατζή Γερασίμου Κανι- 

σκά διά χειρός του νοταρίου Μυκόνου Γρηγορίου του Αρτακηνου. Υποση- 

μαίνεται ως μάρτυς ό πριρην Λιτίτζης ’Άνθιμος. (Φακ. 160). 

’Αχρόν. Επιστολή του πρώην Λιτίτζης Ανθίμου προς Τριανταφυλλον 

Σκορδίλην, γραμματικόν Μυκόνου, και έπιστολαί δυο του αυτοΰ προς τους 

συνδίκους τής νήσου. (Φάκ. 160). 

1813, Όκτωβρίου 18. Αναφορά των προεστώτων Ναξίας προς τον 

διερμηνέα τοΰ στόλου περ'ι τής κληρονομιάς του επισκόπου Λιτίτζης Γρη¬ 

γορίου. (Φάκ. 150). 

Λοιδωρικίου επισκοπή, 

Μοναστήριον 'Αγιον Δημητρών. 

1830. Τρία έγγραφα τής επί των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίου 

ΓΙαιδεΰσεως Γραμματείας περί τοΰ μοναστηριού τοΰτου. (Φάκ. 128). 

Μαλτζίνης επισκοπή. 

1806, Μαρτίου 14. Γράμμα αποδεικτικόν ύπογραφόμενον υπό του 

«τοΰ αγίου Ωλένης επιτρόπου (;) πρώην Μαλτζίνης Κυρίλλου». (Φάκ. 160). 

1817, Αύγουστου 25. Γράμμα τοΰ επισκόπου Μαλτζίνης Ευγενίου προς 

άδηλον. (Φάκ. 160). 

Με&ώνης έπισκοπή. 

1 Αχρόν. Άντίγραφον παραιτήσεως τοΰ επισκόπου Μεθώνης Άνθιμου, 

μετ’ αντιγράφων γραμμάτων τοΰ αυτοΰ προς τον οικουμενικόν πατριάρχην 

καί προς τον μητροπολίτην Δέρκων Άνανίαν. (Φάκ. 179). 

1777, Απρίλιος. Συνοδικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Σωφρονίου τοΰ Βζ δι3 ού άθωοΰται ό παραιτηθείς επίσκοπος 

Μεθώνης ’Άνθιμος, απομακρυνθείς τοΰ έμπιστευθέντος αύτώ ποιμνίου καί 

λιποτάκτης γενόμενος λ (Φάκ. 178). 

1 Βλ. περί τοΰ επισκόπου τούτου Πολυκάρπου Συν ο δίνου, μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Ό Μεθώνης "Ανθιμος (Καράκαλος), Θεολογία, 5 (1927), 

σελ. 342-344. 
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Μήλος. 

Ναός °Αγίου Ίωάννον Σιδεριανον. 

1558, Φεβρουάριου 17. Δίπλωμα Ίωάννου Κρίσπου, δουκός Αιγαίου 

Πελάγους, υπέρ τοΰ ναοΰ τοΰτου. (Φάκ. 167). 

1573. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Αθανασίου. (Φάκ. 167). 

1575, Φεβρουάριου 15. Δίπλωμα Φραγκίσκου Οοτοηεΐ, ]αΠ5 αΐτίπε^αε 

άοοίοπε 0ί Ιο^οίεηεηίίε (Ιοευηι Ιεηεπίΐε) ρετ ΓΙ11ηι° εί εοο1110 5ι£πογ 

Όοπ ^εερε Ναζί, δουκός Ναξίας καί κυριάρχου ’Άνδρου, επικυρωτικόν τοΰ 

ανωτέρω μνημονευθέντος διπλώματος τοΰ Ίωάννου Κρίσπου. (Φάκ. 167). 

1582, Απρίλιος. Γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερε- 

μίου τοΰ Β' προς τον μητροπολίτην Παροναξίας καί έ'ξαρχον παντός Αιγαίου 

Πελάγους. (Φάκ. 167). 
(1582), Απρίλιος. Γράμμα έπιβεβαιωτήριον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Ίερεμίου τοΰ Β'. (Φάκ. 167). 

1594, Μάϊος. Γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου 

τοΰ Β' προς τον μητροπολίτην Παροναξίας καί έξαρχον παντός Αιγαίου 

Πελάγους. (Φάκ. 167). 

1594, Όκτωβρίου 16. Γράμμα έπιβεβαιωτήρ·ον τοΰ μητροπολίτου 

Παροναξίας Αθανασίου. (Φάκ. 167). 

1600, Όκτώβριος. Γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ματ¬ 

θαίου τοΰ Β'. (Φάκ. 167). 
(1603), Απρίλιος. Γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ραφαήλ 

τοΰ Β' προς τον αρχιεπίσκοπον, τούς ίερεΧς καί τούς άρχοντας Μήλου. (Φάκ. 167). 

Μολδαβία. 

1805, Όκτωβρίου 3. Γράμμα συμφωνητικόν γενόμενον έν Ίασίω καί 

έπιβεβαιοΰμενον υπό τοΰ Μολδαβίας Βενιαμίν. (Φάκ. 160). 

Μονεμβασίας μητρόπολις. 

1750, Όκτωβρίου 29. Ένθΰμησις περί τοΰ θανάτου τοΰ πρώην μητρο¬ 

πολίτου Μονεμβασίας Νικηφόρου. (Φάκ. 63). 

Μύκονος. 

’Έξαρχος πατριαρχικός. 

1687, Σεπτεμβρίου 10. Γράμμα τοΰ μεγάλου αρχιμανδρίτου τής μεγάλης 

Εκκλησίας καί έξάρχου πατριαρχικοΰ Μακαρίου, δ ι’ ου καθιστά επίτροπον αυτοΰ 

έν Μυκόνω τον οίκονόμον τής νήσου ιερέα Μάρκον [τον Κορίνθιον], (Φάκ. 164). 

Μνεία αυτοΰ παρά Π. Ζερλέντη, Ίστ. έρευναι περί τάς Εκκλησίας τών 
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1742, Ιουλίου 5. Επιστολή Θεοκλήτου του έξ Ίβήρων προς τον πρώτο- | 

■ψάλτην Μύκονού Γρηγόριον. (Φάκ. 157). 

Μονή Ύ. Θ. Τουρλιανης. 

1672, Απριλίου 23. Άπόδειξις Μιχαήλ Καναβούτζου, επιτρόπου του 

ενδοξότατου αύθεντός κυρίου Παναγιώτη [Νικουσίου], άφορώσα εις τήν ^ 

φορολογίαν του μοναστηριού. (Φάκ. 109). 

Μνεία έν Νησιωτική Έπειηρίδι, 1, σελ. 174. 

1674, Σεπτεμβρίου 26. Γράμμα Ίωάννου Μαυρογορδάτου, βοεβόδα 7 

Μύκονού καί αΰταδέλφου του μεγάλου διερμηνέως Αλεξάνδρου, περί τής 

φορολογίας του μοναστηριού. Συνημμένως τέσσαρες αποδείξεις εμφαίνουσαι 

δτι κατεβλήθη τό μακτοϋ των ετών 1675- 1678. (Φάκ. 109). 

Μνεία αυτόθι, σελ. 179. 

1733, Ιουλίου 1. Γράμμα του μεγάλου εκκλησιάρχου, διδασκάλου καί 

καθολικού έξάρχου Κριτίου % δι’ ου καθισιρ επίτροπον διά τό έξαρχικόν ετή¬ 

σιον τού μοναστηριού τύν Ιερομόναχον Ιγνάτιον Καλλιάρχην. (Φάκ. 173). 

1741, Ιουνίου 1. Γράμμα τού μεγάλου Εκκλησιάρχου, διδασκάλου καί 

καθολικού εςάρχυυ Κριτίου προς τον καθηγούμενον τού μοναστηριού 

Ιγνάτιον Καλλιάρχην περί τής καταβολής των καθυστερουμένων έξαρχικών 

δικαιωμάτων. (Φάκ. 173). 

Μυριόφυτον. & 

1815, Νοεμβρίου 1. Αύλικόν πρατηριώδες γράμμα έπικυροΰμενον υπό 

τού Μυριοφύτου Νεοφύτου καί των προεστώτων τής χώρας. (Φάκ. 160). 

Νάξος. 

Παροναξίας Μητοότιολι.ς2. 

1593, Απριλίου 26. Σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τού οικουμενι¬ 

κού πατριάρχου 'Ιερεμίου τού ΕΓ. Τή αιτήσει των έν Νάξω χριστιανών, 

ό πατριάρχης έπικυροι τα κτητορικά δίκαια των κατά τόπους προπατορικών 

εκκλησιών, τάς οποίας ό μητροπολίτης Παροναξίας Αθανάσιος πειράται 

«παραλαβεΐν... μετά των αφιερωμένων έν αύταΐς πραγμάτων παρ’ αυτών 

καί παντελώς άποστερήσαι καί προς ετέρους πωλήσαι αύτάς καί διυρήσαι...». 

Ή μολυβδίνη τού πατριάρχου σφραγίς άπεσπάσθη. (Φάκ. 44-59). 

1 Περί τούτου βλ. Π. Ζερλέντη, Ίστορικαί έρευναι περί τάς εκκλησίας των 

Νήσων, τόμ. Α', σελ. 152-156. 

7 Περί τής μητροπόλεως Παροναξίας βλ- τάς τελευταίας μελετάς τοϋ V. Ε&υτβηί, 

ΟΙίΓοηοΙο^ίβ άεε ιηέίτοροΙίΐβΒ <3ο ΡπΓοηεχϊε. &η ΧνΐΙε είέοίε, Εοΐαοδ ά’Οπβηί, τόμ. 34 

(1935), σελ. 139-150, καί τόμ. 36 (1937), σελ. 190-201, καί Έμμ. Καρπαθίου, 

Ό κώδιξ Α' τής μητροπόλεως Παροναξίας, Γρηγόριος ό Παλαμάς, τόμ. 19 (1935), σελ. 

139 - 141, 164 - 172, 200 - 204, 239 - 249, 275 - 281, 322 - 330 καί 405 - 410. 

Κατάλογος τής συλλογής Περικλέους Ζερλέντη. 237 

1608, Φεβρουάριου 22. Άπόφασις τού μητροπολίτου Παροναξίας 

Γαβριήλ περί διαλύσεως γάμου κατοίκο>ν Άπειράνθου. (Φάκ. 173). 

1645, Ιανουάριου 8. Γράμμα έμμάρτυρον τού πρωταποστολαρίου τής 

μεγάλης Εκκλησίας Μιχαήλ, άποκαθιστώντος καθολικόν επίτροπον τον 

μητροπολίτην Παροναξίας Νικόδημον. (Φάκ. 173). 

1657, Μαρτίου 27. Χρεωστική ομολογία τού μητροπολίτου Παροναξίας 

Νικοδήμου, γενομένη ενώπιον τού νοταρίου Παροικίας Πάρου ίερέως Νικο¬ 

λάου Σκιαδά. (Φάκ. 173). 

1658, Μαΐου 31. Χρεωστική ομολογία τών ιερέων Παροικίας Πάρου 

προς τον μητροπολίτην Παροναξίας Νικόδημον, γενομένη υπό τού νοταρίου 

Παροικίας ίερέως Νικολάου Σκιαδά. (Φάκ. 173). 

1658, Ιουνίου 2. Χρεωστική ομολογία τών ιερέων Αντιπάρου προς 

τον Παροναξίας Νικόδημον διά τήν πατριαρχικήν ζητείαν. (Φάκ 173). 

1658, Ιουνίου 20. Χρεωστική ομολογία τού μητροπολίτου Παροναξίας 

Νικοδήμου. (Φάκ. 173). 

1661, Μαΐου 25. Έπιτίμιον τού αρχιεπισκόπου Σεβαστείας καί Παρο¬ 

ναξίας Ιωσήφ τού Δόξα. (Φάκ. 173). 

1661, Ιουνίου 28. Χρεωστική έμμάρτυρος ομολογία τού μητροπολίτου 

Παροναξίας Νικοδήμου, γενομένη υπό τού πρωτονοταρίου "Αντωνίου Μεν- 

δρινού. (Φάκ. 173). 

1662, Ιούλιος. "Άπόφασις συνοδική τού μητροπολίτου Παροναξίας 

Νικοδήμου έπί αστικής ύποθέσεως. (Φάκ. 173). 

1664, Ιουνίου 2/ΐ2· Χρεωστική ομολογία τού πρώην μητροπολίτου 
Παροναξίας Νικοδήμου προς Μιχελέτον Κοντόσταυλον, ο όποιος έζήτησε 

παρά τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τήν άθώωσιν τού μητροπολίτου. 

(Φάκ. 173). 

(1669;). Έπιτίμιον τού μητροπολίτου ΠαροναξίαςΘεοφάνους λ (Φάκ. 155). 

1670, Φεβρουάριου 18. Χρειυστική ομολογία τού μητροπολίτου Παρο¬ 

ναξίας Θεοφάνυυς. (Φάκ. 155). 

1673, Ίανουαρίου 4. Προικοσύμφωνον διά χειρός Δαμασκηνού ίερομο- 

νάχου. Έπί τού νώτου γράμμα άχρόνιστον τού μητροπολίτου Παροναξίας 

Μελετίου προς τον είρημένον Δαμασκηνόν. (Φάκ. 173). 

1684, "Ίανουαρίου 12. Ό πρώην Κωνσταντινουπόλεως καί πρόεδρος 

Παροναξίας2 πωλεΐ ακίνητον. (Φάκ. 110). 

1688, Ιούνιος. Τέμαχος αποφασιστικού γράμματος τού προόην πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως καί προέδρου Παροναξίας. (Φάκ. 110). 

1 Τό έπιτίμιον τοΰτο είναι άχρόνιστον. Ώς όμως εξάγεται έκ σημειόίιματος τοΰ νώτου, 

παρεδόθη τοΰτο είς τον καντζελλάριον Ιωάννη ν Μηνιάτην τήν 25'ον Ιουλίου 1669. 

2 Περί τοΰ πρώην Κωνσταντινουπόλεως καί προέδρου Παροναξίας Γερασίμου τοϋ 
άπό Τυρνύβου βλ. Π. Ζερλέντη ν, έν Νησιωτική Έπετηρίδι, τόμ. 1 (1918), σ. 115-125. 
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1691, Ιανουάριου 23. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παρόν αξίας Αθανα¬ 

σίου, δι’ ου παραχωρεΐται εις τον ιερέα Ίωάννην Σπανόν ή ενορία του 

Χαλκείου και ή εφημερία του ναοΰ της Ύ. Θ. τής Πρωτόθρονου. Έπικυροΰ- 

ται και υπό του πατριαρχικού έξάρχου Ευσταθίου διά πράξεως τής 17*ις 

Δεκεμβρίου 1692. (Φάκ. 173). 

1784, Νοεμβρίου 2δ. Γράμμα δραγομάνου του βασιλικού στόλου προς 

τον μητροπολίτην Παροναξίας Νεόφυτον περί ύποθέσεως τοϋ Ιακώβου 

Γριμάντη. (Φάκ. 176). 

Άδηλου έτους. Τέμαχος διαθήκης επιβεβαιουμένης υπό του μητροπο¬ 

λίτου Παροναξίας Βενιαμίν1. (Φάκ. 164). 

Άχρόν. Όρισμός έχων ουτω: «Μουσανλη Κηαχαγηας. Προς εσάς της 

χορηανους που χαστενε χοραφηα εκκληστηατηκα της μητρόπολης να τηχενη 

να πλερονετενε την ετρητηα του μητροπολητη καθος την επλερονετενε πάντοτε 

κε οπηος καμη αλεος θελη ηνε πεδεμενος». (Φάκ. 177). 

Μονή ' Αγιον Δη μητριόν. 

1670, Μαΐου 4. Μαρτυρικόν τοΰ πρώην Παροναξίας Νικοδήμου διά 

χειρός τοΰ νοταρίου Ίωάννου Μηνιάτη. Έπί τοΰ νώτου έτερα δυο μαρτυ¬ 

ρικά γράμματα. (Φάκ. 173), 

Μονή 'Αγίου Ελευθερίου έν Σαγκρίω \ 

1715, Μαΐου 29. Πρατηριώδες γράμμα γενόμενον ενώπιον τοΰ καντζελ- 

λαρίου Ναξίας Τζαμπατή Κορονέλλου. (Φάκ. 150). 

1748, Σεπτεμβρίου 22. Όρισμός Μεχμέτ-πασά, σερασκέρη των βασιλι¬ 

κών φρεγάδων, περί των φορολογικών βαρών τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 177). 

1748, Σεπτεμβρίου 22. Τή α’ιτήσει του ηγουμένου Σεραφείμ Βαρβατάκη 

και παρουσία τοΰ Μεχμέτ-πασά, σερασκέρη τών βασιλικών φρεγάδων, οί 

προεστώτες τών χωρίων Ναξίας καθορίζουσι τό ετήσιον τέλεσμα τοΰ μονα¬ 

στηριού. (Φάκ. 177). 

1788, Όκτωβρίου 6. Αντίγραφου άποφάσεως τών κληρικών καί προε- 

στώτων Δρυμαλίας. (Φάκ. 150). 

1796, Σεπτεμβρίου 9. Διαθήκη τοΰ ηγουμένου καί κτίτορος Καλλινί¬ 

κου Βαρβατάκη, χειρί τοΰ αρχιερατικού πρωτονοταρίου ϊερέως Γεωργίου τοΰ 

Μαγειροποΰλου. (Φάκ. 150). 

1798, Σεπτεμβρίου 1. Αντίγραφου πράξεως τοΰ αρχιερατικού πρωτο¬ 

νοταρίου ϊερέως Γεωργίου τοΰ Μαγειροποΰλου, δυνάμει τής οποίας 6 Σωφρό- 

1 Ό μητροπολίτης Βενιαμίν μνημονεύεται κατωτέρω έν έγγράφοις τών ετών 1639 

καί 1642. Πρβλ. Β. Μυστακίδην, έν Έπετηρΐδι τής Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, 

12 (1936), οελ. 212, καί V. Ο αιι γοπ I, ’Ένθ’ άνιοτ,, τόμ. 34, σε?>.. 147 -148. 

? Βλ. καί Σχολικά. 
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νιος Βαρβατάκης πωλεΐ πρός τον ηγούμενον Καλλίνικον Βαρβατάκην τά επί 

τοΰ μοναστηριού δικαιώματα του. (Φάκ. 150). 

1801, Απρίλιος. Συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου τοΰ Ζ'.ΊΙ μολυβδίνη τοΰ πατριάρ- 

χου σφραγίς άπεσπάσθη. (Φάκ. 44-59). 

1806, Απριλίου 12. Γράμμα υποσχετικόν τοΰ ηγουμένου Καλλινίκου 

Βαρβατάκη. (Φάκ. 150). 

1806, Ιουλίου 1. Αποδεικτικόν έμμάρτυρον γράμμα τής πατριαρχικής 

αυλής, επιβεβαιοΰμενον υπό του πατριάρχου Κιυνσταντινουπόλεως καί άφο- 

ρών εις άφιέρωσιν ακινήτου. (Φάκ. 150). 

1806, Νοεμβρίου 11. Γράμμα προστακτικόν τοΰ δραγομάνου τοΰ βασι¬ 

λικού στόλου Παναγιωτάκη Μουροΰζη (;). (Φάκ. 150). 

1816, "Ιούνιος. Άπανταχοΰσα ελεημοσύνης τοΰ πατριάρχου Κωνσταντι- 

νουπόλεως Κυρίλλου τοΰ ζ". (Φάκ. 150). 

1816, Ιουνίου 20. Γράμμα αποδεικτικόν καί έμμάρτυρον, γενόμενον έν 

τή πατριαρχική αυλή καί επιβεβαιοΰμενον υπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου, 

άφορών δέ είς άφιέρωσιν ακινήτων έν Νάξφ. (Φάκ. 150). 

1820, Μαρτίου 7. Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Δέρκων Γρηγορίου πρός 

ά'δηλον όφφικιάλιον τής μεγάλης Εκκλησίας περί άνανεώσεως τών σιγιλλίων 

τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 150). 

Μοννδοιον Αγίας Κυριακής. 

1665, Δεκέμβριος. Σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου τοΰ Δ', δι’ οΰ, τή αιτήσει τοΰ κτίτορος 

ίερομονάχου Ματθαίου 'Ρακούση, άπονέμεται ή σταυροπηγιακή αξία εις τό 

κατά την τοποθεσίαν Λενούδια μονύδριον τής αγίας μεγαλομάρτυρος τοΰ 

Χριστοΰ Κυριακής. Σώζεταιή μολυβδίνη τοϋ πατριάρχου σφραγίς. (Φάκ. 44 59). 

Μοναστηριού Προδρόμου και Βαπτιοτον 5 ίοοάννον επάνω Κάστρου. 

1661, Ιούνιος. Συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ πατριάρ¬ 

χου Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου τοΰ Δ'. Σώζεται ή μολυβδίνη τοΰ 

πατριάρχου σφραγίς, (Φάκ, 44 - 59). 

Ναός Ύ. θ. τής Αγίας έν Άκρωτηρίω Νάξον. 

1667, Φεβρουάριος. Συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου τοΰ Δ', δι" οΰ άνανεοΰται ή 

σταυροπηγιακή αξία τοΰ ναοΰ τούτου. Πρωτότυπον λίαν έφθαρμένον ά'νευ 

τής μολυβδινης τοΰ πατριάρχου σφραγΐδος. (Φάκ. 44-49). 

Μονή Ύ. Θ. Θεοτόκον Δροσιανής. 

1555, Μαρτίου 30. Διπλοί μα (πριβιλέγιον) εν μεταφράσει ελληνική 

"Ίωάννου Κρίσπου, δουκός τοΰ Αιγαίου πελάγους. ΊΙ μετάφρασις έγένετο 
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την 30^ν Απριλίου 1636 υπό Ίωάννου τοϋ Γα, πρωτονοταρίου τής μεγά¬ 

λε ιυτάτης κοινότητος Ναξίας. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν ΔΙΕΕ, 7 (1916), σελ. 430-432. 

1571, Νοεμβρίου 8. Δίπλωμα Σαμουήλ ΟοΙίθπ, αιιάΐΐοτ οι οοηδί^ΙΐοΓ 

του ϋοη Ναζί, δουκός του Αιγαίου πέλαγους και κυριάρχου τής 
’Άνδρου. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π- Ζερλέντη, Γράμματα των τε?ι.ευταίων Φράγκων Δουκών, 
σελ· 91 - 92. 

1587, Μάρτιος. Άπόφασις κριτηρίου ίταλιστί. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, οελ. 109-112. 

1614, Μαί'ου 2. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Νικηφόρου. 

(Φάκ. 173). 

Μνεία αύτοϋ έν ΔΙΕΕ, 7, σελ. 428. 

1652, Απριλίου 14.5Αντίγραφον γράμματος κατοίκων Μποΰργου Ναξίας 

προς τούς ιερείς Δρυμαλίας και χωρίων. (Φάκ. 184). 

(1652), Ιούνιος. Γράμμα συνοδικόν τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Ίωαννικίου του Β' προς τον μητροπολίτην Παροναξίας. (Φάκ. 182). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν ΔΙΕΕ, 7, σελ. 432-433. 

1652, Σεπτεμβρίου 23. Προτέστο ίερέως Γεωργίου Χαρβαλέα, παρενο- 

χλουμένου υπό τοΰ Νικολάου ΓΙαπαμιχαλοπούλου «περή τώ μοναστήριον την 

κυρία μου Δροσιανεί», Αντίγραφον πράξεως τοΰ καντζελλαρίου Ίωάννου τοΰ 
Γά. (Φάκ. 173). 

1654, Αύγουστου 16. Μαρτυρική κατάθεσις περί των συμβάντων έν τή 

οικία τοΰ Ιερέως Γεωργίου Χαρβαλέα. Αντίγραφον πράξεως τοΰ αύτοϋ 

καντζελλαρίου. (Φάκ. 173). 

1723, Ίανουαρίου 4. Διαταγή Όσμάν-άγά, βοεβόδα Νάξου, δπως μή 

προξενώσι ζημίαν εις χωράφιον τοΰ μοναστηριού τής Άννουντσιάτας. 

(Φάκ. 177). 

Μονή Ύ. Θ. Καλορειτίοσης. 

1757, Όκτωβρίου 22. Όρισμύς Μουσταφά μπέη, φλαμπουριάρη Ναξίας 

καί Πάρου καί σερασκέρη των βασιλικών φρεγάδων, προς τον ηγούμενον 

τής μονής. Προστάσσει νά έπισκευάση την «στράτα τοΰ πηγαδιού».(Φάκ. 177). 

1798, Ίανουαρίου 13. Αποδεικτικόν γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παρο¬ 

ναξίας Νεοφύτου καί πατριαρχικού εξάρχου. Θεωρήσας, κατά τήν τής Εκκλη¬ 

σίας διακέλευσιν, τούς λογαριασμούς τής μονής, εύρεν δτι 6 σακελλάριος 

Δρυμαλίας Μανουήλ 'Γζανετής ήγόρασε προ ετών παρά τής μονής τό Ικκλη- 

σίδιον τοΰ Θεολόγου. Ό μητροπολίτης έπικυροί τήν αγοράν ταύτην. (Φάκ. 173). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, "Ιστορικοί έρευναι περί τάς εκκλησίας των Νήσων, 

χόμ. Α', σελ. 249. 

Κατάλογος τής συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη. 241 

Μονή Ί7 Θ. Φανερωμένης. 

1816, Δεκέμβριος. Σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ πατριάρχου 

Κα>νσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοΰ <Γ', δι’ οΰ Ιπικυροΰται ή σταυροπηγιακή 

αξία τής μονής. Ή μολυβδίνη τοΰ πατριάρχου σφραγίς άπεσπάσθη. (Φάκ. 44-59). 

Ναός Προφήτου Ήλιον. 

1794, Απριλίου 15. Αναφορά τών κατοίκων Νάξου προς τον οικουμε¬ 

νικόν πατριάρχην Γεράσιμον τον Γ'. (Φάκ. 173). 

Μονή Ταξιάρχου. 

1571, Φεβρουάριου 24. Νοταριακή πράξις πωλήσεως ακινήτου, τελοΰν- 

τος τώ μοναστήρίω ετήσιον λίτραν κηρίου ήμίσειαν. (Φάκ. 173). 

Μονή Τιμίον Σταύρον. 

1658, Φεβρουάριου 5. Συνοδική άπόφασις τοΰ μητροπολίτου Παρονα¬ 

ξίας Νικοδήμου. (Φάκ. 173). 

1660, Ίανουαρίου 12. Δίπλωμα έν ελληνική μεταφράσει Φραγκίσκου 

Μοροζίνη, «καπετάν γκενεράλε». Ίϊ μετάφρασις έγένετο υπό τοΰ καντζελλα¬ 

ρίου Ναξίας Νικολάου Άναπλιώτη. (Φάκ. 173). 

1694, Ιουλίου 5. Δίπλωμα έν ελληνική μεταφράσει "Αντωνίου Ζειιο, 

καπιτάν γκενεράλε. Ή μετάφρασις έγένετο υπό Νικ. Άναπλιώτη. (Φάκ. 173). 

1713, Ιανουάριος. Συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοΰ Δ'. Άπεσπάσθη ή μολυβδίνη 

τοΰ πατριάρχου σφραγίς. (Φάκ. 44-59). 

Μνεία αυτοί! παρά Π. Ζερλέντη, 'Ιστ. Έρευναι περί τάς Έκκ?..ησίας τών 
Νήσων, σελ. 120. 

1770, Ιούλιος. Συμφωνητικόν μεταξύ τοΰ ίατροΰ Ίωάννου νβηεΐίο 

καί τοΰ ηγουμένου τοΰ μοναστηριού Γρηγορίου. (Φάκ. 173). 

1798, Μάρτιος. Συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλειος Γρηγορίου τοΰ Ε'. Σώζεται ή μολυβδίνη 

τοΰ πατριάρχου σφραγίς. (Φάκ. 44 - 59). 

Μνεία αύτοϋ αυτόθι, σελ. 120. 

Μονή Φ>ωτοδότον Χρίστον. 

(1608), Όκτωβρίου 7. Γράμμα τοΰ μεγάλου εκκλησιάρχου προς τούς 

άρχοντας Χρουσάκην Σομμαρίπαν, Χρουσάκην Κορονέλΐιον καί Φίλιππον 

Λουρδάν περί τών εισοδημάτων τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 154). 

. Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία έν τή νήσω Νάξιο, σελ. 53 - 54. 

1610, Νοεμβρίου 6. Πράξις, δι’ ής ο μητροπολίτης Παροναξίας Ιωσήφ 

καί ό αρχών Ιάκωβος Β&γοζζϊ καθιστώ σι διαιτητάς (άρμπίτρονς) προς έπί- 

λυσιν διαφοράς έν σχέσει μέ τά εισοδήματα τοϋ μοναστηριού τούτου. (Φάκ. 173). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδών, δχος ΙΓ', 16 
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1612, Σεπτεμβρίου 15. Πράξις έμμάρτυρος, δι’ ής ό μητροπολίτης Παρο¬ 

ναξίας Ιωσήφ και ο αρχών Ιάκωβος Κρίσπος καθιστώ σι διαιτητάς προς Ιπί- 

λυσιν διαφοράς εν σχέσει μέ τά εισοδήματα τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 173). 

1617, Αύγουστου 26. Γράμμα πρατηριώδες έπικυρούμενον υπό τοΰ 

μητροπολίτου Παροναξίας Ιωσήφ. (Φάκ. 173). 

1639, Όκτώβριος. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Βενιαμίν περ'ι 

ελαιοδένδρων τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 173). 

1642, Δεκεμβρίου 20. Συμφωνία τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Βενια¬ 

μίν περί άνεγέρσεως μΰλου. (Φάκ. 173). 

1662, Όκτωβρίου 13. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Νικοδή¬ 

μου περί αμπέλου τοΰ μοναστηριού. (Φάκ. 173). 

1.674, Όκτωβρίου 15. Νοταριακή πράξις, δι' ής ό μητροπολίτης Παρο¬ 

ναξίας Σεραφείμ εκδίδει εις τον Ίωάννην Ζευγόλην προς καλλιέργειαν χωρά- 

φιον τοΰ μοναστηριού επί άποδόσει τοΰ ήμίσεος τής παραγωγής (μισάρικο). 

(Φάκ. 173). 

Ναύπακτος. 

1699, Μαρτίου 6. Βιβλιογραφικόν σημείωμα Καλλινίκου ΐερομονάχου 

τοΰ έκ Μακεδονίας, μοναχοΰ τής μονής τοΰ «μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τής 

Πόρτας εις τό Ξηρόμερον». Άναφέρεται ό μητροπολίτης Ναυπάκτου καί 

’Άρτης Γρηγόριος, «δ όποιος εγίνη μετά την καθαίρεσιν τοΰ Μελετίου». 

Αυτόθι ή εξής ενθύμησις: «τον αυτόν χρόνον [1699] Φευρουαρίου β' εδια- 

λαλήθηκεν ή αγάπη όπου εκαμεν ό Τούρκος μέ τον ημπεριάλε τής Νεμτζίας 

καί με το πρινγγηπάτω τής Βενετίας είς τάς ημέρας τοΰ σουλτάν Μουσταφά». 

(Φάκ. 63). 
Νέων Πατρών μητρόπολις. 

1747, Μαρτίου 24. Διαθήκη τοΰ μητροπολίτου Νέων Πατρών Νεοφύ¬ 

του. (Φάκ. 160). 

Πάρος. 

1666. Συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα τοΰ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου τοΰ Δ', δι’ οΰ δίδεται άδεια είς τον ιερέα 
Γεώργιον νά άνεγείρη εν τώ χωρίφ Δαμαριώνα καί κατά την τοποθεσίαν 

Σκορδιά εκκλησίαν σταυροπηγιακήν «εις οίουδήποτε σεβάσμιον αγίου όνομα». 

Σφζεται ή μολυβδίνη τοΰ πατριάρχου σφραγίς. *Ως προκύπτει εκ σημειώ¬ 

ματος γεγραμμένου επί τοΰ νώτου, ή οΐκοδομηθεΐσα εκκλησία έτιμήθη 

επ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. (Φάκ. 44-59). 

Μονή 'Αγίου ' Ιωάννου είς Λεύκες. 

1787, Μα'ίου 10. Γράμμα τοΰ δραγομάνου τοΰ βασιλικού στόλου 

Ιακώβου Άργυροπούλου (;) προς τους επιτρόπους Πάρου. (Φάκ. 173). 
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1816, Αύγουστου 30. Άπόφασις τοΰ δραγομάνου Μιχαήλ Μάνου καί 

τών προεστώτων επί διενέξεως τοΰ χωρεπισκόπου Γεωργίου τοΰ Καλο¬ 

πλάστου καί τοΰ Μιχαήλ Έαγγοΰση περί τοΰ μοναστηριού τούτου. (Φάκ. 178). 

Ρέοντας και Πραστοϋ έπισκοπή. 

Μονή Ιίαλαιοπαναγιάς. 

1816, Νοέμβριος. Γράμμα συνοδικόν έν πρωτοτυπώ τοΰ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοΰ ζ". Μετά συνημμένου αντιγράφου γενο- 

μένου υπό τοΰ είρηνοδίκου Πραστοΰ τώ 1835. 

Σαλώνων έπισκοπή. 

1810, Σεπτεμβρίου 18. Επιστολή τοΰ Σαλώνων Διονυσίου προς τούς 

προκρίτους τής νήσου Λευκάδος. (Φάκ. 160). 

Σάμον μητρόπολις. 

1655, Μαρτίου 15. Παραίτησις τοΰ μητροπολίτου Σάμου Μακαρίου. 

(Φάκ. 107). 
Σαντορήνης έπισκοπή. 

1614. Άντίγραφον γράμματος τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Τιμοθέου περί άναφυείσης διαφοράς μεταξύ τών αρχιερέων, Έλληνος καί 

καθολικοΰ, τής νήσου ταύτης εν σχέσει μέ τήν δεσποτείαν τής εκκλησίας τής 

Ύ.Θ. Γωνιάς. (Φάκ. 103). 

1614, Ιουνίου 25. "Αντίγραφον πράξεως τοΰ καντζελλαρίου Μιχέλη Γίζη, 

δι’ ής επίτροποι τών κατοίκων Θήρας, Φράγκων καί 'Ροψαίων, διένειμαν τά 

κτήματα τών δύο επισκοπών, ορθοδόξου καί καθολικής, προς κατάπαυσιν 

τών άναφυεισών διενέξεων. (Φάκ. 103). 

Έξεδόθησαν άμφότερα υπό Π. Ζερλέντη, έν Νησιωτική Έπετηρίδι, 1 (1918), 

σελ. 279 -283. 
Σινα. 

1737, Ιουλίου 18. Επιστολή Νικολάου Μαυροκορδάτου προς Περράκην 

Φώσκολον, καντζελλάριον Μυκόνου, περί δωρεών προς τό Όρος Σινά. (Φάκ. 157). 

1740, Ιουνίου 23. Επιστολή Αναστασίου ΐερομονάχου τοΰ Σιναΐτου 

προς Άντ<όνιον, «επίτροπον τοΰ θεοβάδιστου αγίου όρους Σινά». (Φάκ. 156). 

1810, Μα'ίου 28. Επιστολή Τλαρίωνος Σιναΐτου προς άδηλον. (Φάκ. 156). 

Σίφνος. 

1647, Τανουαρίου 20. Πράξις τοΰ καντζελλαρίου Μυκόνου Γερασίμου 

τοΰ Βίδου, δι’ ής ό αρχιεπίσκοπος Σίφνου καί Μυκόνου Αθανάσιος ορίζει 

τά κανονικά αύτοΰ δίκαια. (Φάκ. 110). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερ λεν τη, 'Ιστ. έρευναι περί τάς εκκλησίας τών Νήσοιν, σ. 137-138. 
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1673, Όκττοβρίου 17. Αντίγραφον διαθήκης τοΰ αρχιεπισκόπου Σίφνου 
Αθανασίου. (Φάκ. 110). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Τστ. έρευναι περί τας εκκλησίας των Νήσων, 

σελ. 138-141. 

1686, Φεβρουάριου 22. Διαταγή Φραγκίσκου Μοροζίνη, όπως μή κωλύη- 

ται εν τή ασκήσει των καθηκόντων του ό αρχιεπίσκοπος τής νήσου Γεδεών· 

(Φάκ. 110). 

Έκδίδεται αυτόθι, σελ. 141. 

1694, Αύγουστου 27. Αντίγραφον συμβιβασμού καί συμφωνίας τού 

αρχιεπισκόπου Σίφνου Γρηγορίου προς τον πατριαρχικόν εξαρχον Αθανά¬ 

σιον Λαγκαδάν. (Φάκ. 110). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 231-232. Πρβλ. σελ. 129. 

1710, Φεβρουάριου 9. Χρεωστική ομολογία τού αρχιεπισκόπου Σίφνου 

Γαβριήλ. (Φάκ. 157). 

1772, Απριλίου 9. "Αναφορά προεστώτων, κληρικών καί τού λαού 

Μυκόνου προς τον αρχιεπίσκοπον Σίφνου [Μελέτιον], δι’ ής αΐτοΰνται όπως 

άπαλλαγώσι των παρανόμων «δοσιμάτων». (Φάκ. 130). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 232-234. 

Ναός ' Υ. Θ. Ευαγγελίστριας. 

1462, Φεβρουάριου 5. Γράμμα δωρεαστικόν Τυυλιάνου ντά Κορώνια, 

αύθέντου τής Σίφνου. "Αντιγραφον γενόμενον τω 1685. (Φάκ. 155). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Νησιωτική Έπετηρίς, 1 (1918), σελ. 126- 132. 

Σκνρος. 

1686, Αύγουστου 29. Διαθήκη Αθανασίου μοναχού καί οικονόμου τού 

Αγίου Γεωργίου, επιβεβαιουμένη υπό τοΰ επισκόπου Σκύρου Γερμανού. 

(Φάκ. 160). 

Σμύρνη. 

1698, Ιανουάριου 8. Γράμμα δηλωτικόν τού μητροπολίτου Σμύρνης 
Γρηγορίου επικυρωτικόν πωλήσεως ακινήτων. (Φάκ. 160). 

1718, Μαιου 2. Χρεωστική ομολογία επιβεβαιουμένη υπό τού μητρο¬ 

πολίτου Σμύρνης Αντωνίου. (Φάκ. 160). 

1776, Σεπτεμβρίου 28. Όμολογία πίστεοος τού έκ Νάξου "Ιακώβου 

Μπαρον επιβεβαιουμένη υπό τοΰ μητροπολίτου Σμύρνης Προκοπίου. (Φάκ. 160). 

1805, "Οκτωβρίου 2. Γράμμα εκκλησιαστικόν πρατηριώδες επιβεβαιού- 

μενον υπό τού μητροπολίτου Σμύρνης Ανθίμου. (Φάκ. 160). 

1814, Φεβρουάριου 24. Γράμμα εκκλησιαστικόν εξοφλητικόν έπιβε- 
Α« (ΛΊΜ [ ΟΊίίΛΊ/ ι ι'1',τ'^\/·..ττ/·χΊ . -ί V.,. 
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Σΰρος. 

Ναός Άγιου Νικολάου. 

1750, Ιουλίου 15-1751, "Οκτωβρίου 18. Δωρεαστικά γράμματα άντι- 

γραφέντα εκ τού Καθολικού τού ναού υπό τού καντζελλαρίου Τωάννου Δα?^ε- 

ζίου. (Φάκ. 182). 

Τζιας καί Θερμίων άρχιεπιακοπή. 

1773, Ιουλίου 18. Γράμμα αρχιεπισκόπου Τζιας καί Θερμίων [Ανα- 

νίου;]1 προς τούς συνδίκους (συντύχους) τής καντζελλαρίας Μυκόνου «περί τής 

έν Πάρφ δμιληθείσης συνόδου των αρχιερέων κατά τό μαναρεστόν τού πολυ¬ 

χρονίου ημών αύθέντου γενεράλε καί κώμητος κυρίου Αλεξίου Όρλόβ». 

Ή υπογραφή άπεσχίσθη υπό βανδάλου χειρός. (Φάκ. 110). 

Τήνος. 

1726, "Ιουλίου 10. Γράμμα εξοφλητικόν (σούλφι), επιβεβαιούμενον υπό 

τοΰ επισκόπου Τήνου Αρσενίου. (Φάκ. 160). 

1732, Δεκεμβρίου 2. Χρεωστική όμολογία τού επισκόπου Τήνου Αρσε¬ 

νίου έν αντιγράφω γενομένω υπό τοΰ καντζελλαρίου Τωάννου Φωσκόλου. 

(Φάκ. 160). 

1742, Φεβρουάριου 12. "Επιστολή τού πρώην Τήνου Κυρίλλου προς τον 

πρωτοψάλτην Μυκόνου. (Φάκ. 160). 

’Αχρόν. "Επιστολή τοΰ αύτού προς τον αύτόν. (Φάκ. 160). 

1742, Μαρτίου 30. Ό επίσκοπος Τήνου "Ιωακείμ καθιστά επίτροπον 

αυτού τον πρωτοψάλτην Μυκόνου προς έξόφλησιν υπολοίπου χρέους τής επι¬ 

σκοπής. (Φάκ. 160). 

Μνεία των ανωτέρω γραμμάτων παρά Π. Ζερλέντη, Τστ. ερευναι, σελ. 219 καί 221. 

Τορνόβόυ μητρόπολις. 

1797- 1801. Φύλλον άποκοπέν έκ χειρογράφου κώδικας καί περιέχον: 

α' ένθύμησιν τοΰ μητροπολίτου Τορνόβου Φιλοθέου, άρχιερατεύσαντος εις 

Βάρναν από 9ί? Σεπτεμβρίου 1783 μέχρι 12^ Φεβρουάριου 1797, οπότε 

μετετέθη εις τήν μητρόπολιν Τορνόβου, εξωσθέντος τοΰ αρχιερέας Ματθαίου- 

β' ετέραν ένθύμησιν τού αύτού δηλούσαν ότι τήν 22αν "Οκτωβρίου 1797 

άπεμακρύνθη τής μητροπόλεως Τορνόβου, έπανελθόντος τού προκατόχου του 

Ματθαίου- γ' ένθύμησιν τοΰ αύτού έκλεγέντος τήν 8ην "Οκτωβρίου 1801 

μητροπολίτου Καισαρείας τών Καππαδόκων καί άφικομενού εις Καισάρειαν 

τήν 23ην Δεκεμβρίου τού αύτού έτους. (Φάκ. 107). 

Έξεδόθη σαν υπό Π. Ζερλέντη, έν ΔΙΕΕ, 8 (1923), σελ. 113-114. 

1 “Αρχιεπίσκοπος Άνανίας άναφέρεται έν επιγραφή τοΰ έτους 1779. Δ. Πασχάλη, 

Συμεών, επίσκοπος Σύρας, Τζίας, Θερμίων, Τήνου, Θεολογία, 3 (1925), σελ. 328. 
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Φερσάλων Εκκλησία. 

1773, Ιουλίου 14. Διαμαρτυρία (προτέστο) του Φερσάλων Νικοδήμου1· 
(Φάκ. 160). 

1774, Νοεμβρίου 16. Γράμμα τοϋ δημοσίου νοταρίου Γρηγορίου του 

Αρτακηνού, δι οΰ ό Φερσάλων Νικόδημος δωρεΐται εις ανεψιάν του οικίαν 
εν Μυκόνω. (Φάκ. 160). 

Π81, Μαρτίου 18. Γράμμα, δι" οΰ ό Φερσάλων Νικόδημος «φανερώ¬ 

νει...ότι τών,έπήασεν ο καπετάν Γιάννης του Χατζή κοζά Ψαριανός και τον 

επήρεν γρόσια πεντακόσια γρ. 500 διά τό σιτάρι όπου έφεραν εις Μίκωνον 
εις καιρόν τής άνωμαλίας». (Φάκ. 160). 

1785, Ιουνίου 22. "Αντίγραφον γράμματος, δι5 οΰ οί κληρονόμοι του 

Φερσάλων Νικοδήμου έξουσιοδοτούσι τον διάδοχον αΰτοΰ Νεόφυτον νά 

πώληση πάντα τά κτήματα του αποθανόντος άρχιερέως καί νά πληοώση τά 
χρέη αΰτοΰ. (Φάκ. 160). 

Φολέγανδρος. 

λταός Κοψήσεως Ύ. Θεοτόκον. 

1819, Φεβρουάριος. "Απανταχοΰσα του πατριάρχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως Γρηγορίου του Ε', δι" ής προτρέπει τούς απανταχού χριστιανούς νά 

συνδράμωσι τον άνεγερθέντα τούτον ναόν. Ύποσημαίνεται καί ό Σίφνου 
Καλλίνικος. (Φάκ. 174). 

Χίος. 

1802, Ίανουαρίου 8. Γράμμα επιτροπικόν έπιβεβαιοΰμενον υπό του 
μητροπολίτου Χίου Διονυσίου. (Φάκ. 160). 

1819, Ιουλίου 4-25. Γράμματα δυο πιστωτικά καί αποδεικτικά του 
μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος [Φραγκιάδου] 2. (Φάκ. 160). 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3 

1589 (== τουρκικόν 997, κατά μήνα 0]εηιαΗ οιιΐ Αΐιΐτ). "Εγγραφον 

του Καδή Νάξου, άπ ο φαινομένου, βάσει μαρτυρικών καταθέσεων καί του 

■Περί τούτου βλ.τήν βραχεϊαν σημείωσιν τοϋ Θεσσαλιώτώος καί Φαναριοφερσά- 

Λε,5Γΐηλ’ Η ίερ“ ^τ5όπολις Φαναριοφερσάλων διά μέσου των αιώνων, Θεολο¬ 

γία 7 (1929) σελ 248. Πρβλ. καί Ν. Γιαννοπούλου, ^Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσ¬ 
σαλίας, αυτόθι, 12 (1934), σελ. 131. 

. 2 Περ1 τ5Ζ,δύθ τούτων μητροπολιτών βλ. Κ. Άμάντου, Άπό την εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν τής Χίου, Ελληνικά, 4 (1931), σελ. 61-63. 

, ’ νεωτάτας εργασίας του V. Ώζατβηί, ίζ ιηίεείοη ά65 .Γ&οΐΙββ ά Ναχοε 

, * *.27 Γ ΕεΗ°5 ά’θΓ!εηί’ ™μ. 33 (1934), σελ. 218-226, 354-375, καί τόμ. 34 
(1935, σελ. 97-105, 179-204, 350-367, 473-481, καί του Ο. Ηοίηιαηη, Ε* 0Μβ53 

ς&«0ΐ!03 ιπ Οτβοια, εν 0π€πϋ3ΐΐ3 ΟιπβΙϊμιιι ρεποάίοΕ, τόμ. 2 (1936), σελ. 395-436. 
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βασιλικού βερατίου, δτι οΐ εκάστοτε Φράγκοι αρχιεπίσκοποι νομίμως κατέ- 

χουσι την εκκλησίαν τοΰ "Αγίου "Αντωνίου καί τά κτήματα αυτής. Πρωτό¬ 

τυπον τουρκιστί. (Φάκ. 106). 

Ελληνική μετάψρασις έδημοσιεύΟη υπό Π. Ζερλέντη, εν ΔΙΕΕ, 7, σελ. 467-468. 

1595 (τουρκικόν 1003, Καιη&ά&η, 19). Αΰτοκρατορικόν φιρμάνιον Μου- 

χάμετ τού Γ7 Διαταγή προς τον Καδήν Νάξου, δπως έμποδίση τον έφορον 

τής νήσου καί τινας των κατοίκων από τού νά παρ ενοχλώ σι τον Λατίνον 

αρχιεπίσκοπον τής νήσου διά την εκκλησίαν τού "Αγίου Αντωνίου, ή οποία 

ανέκαθεν, δυνάμει βασιλικού βερατίου, χρησιμοποιείται διά την έκπλήρωσιν 

τών θρησκευτικών καθηκόντων τών αρχιερέων. Πρωτότυπον τουρκιστί μετά 

ιταλικής μεταφράσεως. (Φάκ. 106). 

Ή ιταλική μετάφρασις έδημοσιεύβη αυτόθι, σελ. 466. 

2611, "Οκτώβριος. Γράμμα επί περγαμηνής του Πάπα Παύλου τού Ε' 

(1605-1621) περί τού γάμου τού Γεωργέττου Βίΐτοζζί καί τής "Αγγελικής 

Κρίσπου, κωλυόμενων λόγω έξ αίματος συγγένειας τετάρτου βαθμού. 

(Φάκ. 44-59). 

1617, Απριλίου 10. Άπόγραφον αναφοράς τών Λατίνων κατοίκων τής 

Νάξου, δι" ής παρακαλούσι τον δούκα Γάσπαριν Γρατιανόν, όπως ίκετεΰση 

τον Σουλτάνον νά χορηγήση τό βεράτιον τού νεωστί έκλεγέντος αρχιεπισκόπου 

"Αγγέλου Γοζαδίνου. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Γράμματα τών τελευταίων Φράγκων δουκών, σελ. 

115-118. Πρβλ. σελ. 51. 

1618, Μαΐου 20. «Ττ&όοΙΤίοηε άοΐ Οοηιτη&πάαΓηοπίο άεΐ Ογεπ 

δί^ηοτε α\ ΟαρΐΐΑπίο όεΐ Μ&γ, εΐ &1 Οειάί άί Ναχί&». Έξεδόθη τή αιτή¬ 

σει τού αρχιεπισκόπου Αγγέλου Γοζαδίνου. (Φάκ. 184). 

1618, Δεκεμβρίου 28. "Απόγραφον γράμματος τών Λατίνων κατοίκιυν 
τής Νάξου προς τον πάπαν. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 113- 121. 

1655. Φύλλα τέσσαρα άποσπασθέντα έκ κώδικός τοΰ εν Νάξω μοναστη¬ 

ριού τών καπουκίνων τού "Αγίου "Αντωνίου τού έκ Παταβίου (ήριθμημένα 

κατά σελίδας, 61-68) καί περιέχοντα χρονικά σημειώματα καί αντίγραφα 

γραμμάτων άφορώντων εις την έν ταΐς νήσοις δράσιν ιού τάγματος. Καί 

δή: α γράμμα τών προκρίτων τής Πάρου, προσκαλούντων τούς καπουκί- 

νους νά εγκαταστήσω σι μοναστή ριον έν "Αγούση (16 Φεβρουάριου 1655, 

ίταλιστί)· β' γράμμα "Ιωάννου "Αναπλιιοτη (ίταλιστί)· γ' γράμμα ελληνιστί τού 

Λατίνου αρχιεπισκόπου Νάξου και Πάρου "Ραφαήλ (δ "Ιουνίου 1655), έκδο- 

θέν υπό Π. Ζερλέντη, Ίστορ. Σημειώματα, σελ. 122- 1.23- δ' γράμμα 

τού πάπα "Αλεξάνδρου προς τον Λατίνον αρχιεπίσκοπον Χίου (15 "Ιουνίου 

1615, λατινιστί)· γράμμα τού έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας 
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Βε Ηαγε προς τον καπουκΐνον Ματίίη άβ Οοηιρίέσηε (30 Ιουνίου 
1655, γαλλιστί). (Φάκ. 160). 

Πρβλ, Π. Ζερλέντη, Ιστορικά Σημειώματα, σελ. 31-32. 

1661, Μαρτίου 1. Γράμμα συμφωνητικόν άφορών εις χρέος προς τον 

Λατίνον αρχιεπίσκοπον Νάξου και Πάρου Βαρθολομαίον Ροΐΐα. (Φάκ. 182). 

1668, Δεκεμβρίου 14. «δεπίίο εΐ οβίϊ^αΐΐοπε άε Νϊεοΐό Οπερο νετεο 

ίΐ Ρτεΐίε ειιο ίΐ^Ηο άΐεΙάαΓαηάοδΐ άεόΐΐίοτε α άεΐΐο ειιο ίΐ^Ηο ρετ τεε- 

δατεϊηιεηΐο άεΐΐα άοίΐε άΐ δυα Μ^άτε». Έπεβεβαιώθη την 25''ΐν Μαρτίου 

1674 υπό τοΰ Λατίνου επισκόπου Μήλου Οΐοναππί - Αηΐοπίο άε Ο&ιηϊΐ- 

Ιίε, οΰτινος άπετέθη ή σφραγίς. (Φάκ. 172). 

1670, Φεβρουάριου 1. Άπόφασις Παναγιώτου Νικουσίου <σεκρεταρίου 
καί ερμηνέως τής Βασιλείας», άφορώσα εις υποθέσεις τοΰ εν Νάξφ μοναστη¬ 

ριού των Ιησουιτών τής Καπέλλας Καζάτζας. (Φάκ. 141). 

1670, Αυγουστου 26. Αποψασις Παναγιώτου Νικουσίου, «-σεκρεταρίου 

και έρμηνεως τής Βασιλείας», άφορώσα εις περιουσιακός υποθέσεις τών έν 

Νάξφ Ιησουιτών. Συνημμένον άντίγραφον τοΰ ελληνιστί γεγραμμένου πρω¬ 

τοτύπου καί μετάφρασις αύτοΰ ίταλιστί. (Φάκ. 141). 

1672, Μαΐου 29. Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Μελετίου, τών 
κληρικών καί κατοίκων Πάρου προς τον Γενικόν προηγοΰμενον (Ρ. Ρ. Οεπέ- 

Γ3.1) τής Εταιρείας τοΰ Ίησοΰ, δΓ οΰ αίτοΰνται δπως ιδρυθή καί έν τή είρη- 

μένη νήσφ μοναστήριον τών Ιησουιτών. (Φάκ. 173). 

1672, Ιουλίου 24 καί 1676, Ιουλίου 18. Γράμματα δύο τοΰ δουκός 
της Ιοσκανης, δι ων καλούνται οι πλοίαρχοι τών υπό την σημαίαν αύτοΰ 

πλοίων νά μη παρενοχλώσι τούς Λατίνους καί "Ελληνας κατοίκους τών νήσων 

Μήλου, Νάξου καί Σύρου, ιδία δέ τούς έν αύταις εγκατεστημένους καθολι¬ 

κούς μοναχούς. Συνημμένος παλαιόν άντίγραφον τοΰ ετέρου τών ανωτέρω 
εγγράφων. (Φάκ. 149). 

1673 (=τουρκικόν 1084, ΒεΙΑ οιιΐ Ετνεί, 1). Διαταγή τοΰ σουλτάνου 

Μεχμετ τοΰ Δ προς τον Καδήν Νάξου περί τοΰ μοναστηριού τοΰ Άγιου 
Αντωνίου. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 106). 

1675, Μαρτίου 25. Ο μητροπολίτης Παροναξίας Σεραφείμ προτρέπει 

τούς ορθοδόξους χριστιανούς Πάρου καί Νάξου νά αγαπώ σι καί νά τιμώσι 

τούς έν ταΐς νήσοις ταύταις εγκατεστημένους Ίησουίτας πατέρας, άνδρας 
«καλοΰ βίου καί ενάρετου πολιτείας». (Φάκ. 173). 

1675, Μαΐου 9. Γράμμα Άπτοΰλ Κατήρ - πασά προς τον καθολικόν 
αρχιεπίσκοπον Νάξου. (Φάκ. 177). 

1675, Νοεμβρίου 26. Άντίγραφον επιστολής τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 

πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας ϋε Νοΐηίεΐ προς τον Ιησουίτην ΟΐαηιεΓίαΙ:. 

Ίταλιστί. (Φάκ. 160). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Ιστορικά Σημειώματα, σε?ν. 137 -138, 
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Άχρόν. Άντίγραφον επιστολής τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας Όε ΝοΐηΙεί 
προς τον Ιησουίτην ΟΐαιτιεΓίαί:. Ίταλιστί. (Φάκ. 160). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, αυτόθι, σελ. 133-134. 

1677, Αύγουστος. «Δα ποηι δε ποίτβ 3εΐ§·ηειΐΓ εοιηηιεηεε αηε τεΐα- 

ΐίοη Ηάεΐΐε <3ε εε τμιϊ δ’εεί ρα$$ε α Α§;ου5δ3 3. Ια νϊδϊΐε άιι δπτάαΓ». 

(Φάκ. 173). 

1678, Αύγούστου 26. Επιστολή Ιησουίτου (X Ο1ιτγ8θ8ΐ;οηΐ0 άε 3ντα) 

προς άδηλον πατέρα τής αυτής Εταιρείας, δΓ ής αγγέλλει δτι ό Γιαννουλά- 

κης θ’ Ατ^επία εκ Πάρου προτίθεται νά γίνη μοναχός τοΰ τάγματος καί δτι 

δωρεΐται την οικίαν καί τό μέγιστον μέρος τής περιουσίας του. Γαλλιστί. 

(Φάκ. 173). 

1684, Ιουνίου 10. «ΟιτΙϊηί ίαΐϊ ΐη 3ΐτα άα Μοη$ί§;ηοΓ Ι§·πα1ϊο Κοεα 

ηεΐ Ιεηιρο εΐιε ετα νίοαηο αροείοΐίοο ίη άεΐία Ιεοΐα ρετ 6αοη §;ονετηο 
ε δαίηΐε άε ηηεΐΐε αηΐηιε». (Φάκ. 183). 

Έξεδόθη ύπό Π. Ζερλέντη, Ιγνάτιος Τόσας, ό τελευταίος Φράγκος επίσκοπος 

Άνδρου, 1670-1710, σελ. 10-12. 

1685, Μάιος. Γράμμα τοΰ λατίνου επισκόπου Μήλου Ίωάννου· Αντω¬ 

νίου άε Οαιηίΐΐίδ, δΓ ου πιστοποιείται ή κατά τά έκκλησιαστικά έθιμα προ¬ 

χειρίσω τοΰ Γειοργίου Βαπτισμένου εις ιερέα. (Φάκ. 155). 

1687, Φεβρουάριου 17. Άντίγραφον έπιστολής Ρ. Οατάίπαΐ Αΐίΐεπ 

προς τον επίσκοπον Άνδρου Ιγνάτιον 'Ρώσαν. (Φάκ. 183). 

Έξεδόθη ένθ’ άνωτ., σελ. 17. 

1688. Γαλλική μετάφρασις ορισμού τοΰ σουλτάνου Μεχμετ υπέρ τών 

Καπουκίνων τής Νάξου, έκδοθέντος τή αιτήσει τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 

πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας Οΐτατάίη. (Φάκ. 155). 

1694, Όκτωβρίου 20. Διαταγή Αντωνίου Ζεηο, εαρίΐαη ^εηεταίε, 

προς τούς προκρίτους τής νήσου "Ανδρου περί τών κτημάτων τής λατινικής 

επισκοπής καί τοΰ Ιγνατίου 'Ρώσα. (Φάκ. 183). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 18- 19. 

Άχρόν. Γράμμα, δΓ οΰ οι Καπουκΐνοι μοναχοί τής Σύρου καταγγέλλου- 

σιν εις τούς καθολικούς κατοίκους τής νήσου τάς αυθαιρεσίας τοΰ Ιγνατίου 

'Ρώσα καί προτρέπουσιν αυτούς νά μή εύπειθώσιν εις τάς διαταγάς του. 

(Φάκ. 183). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 14- 17. 

1722, Απριλίου 30. Επιστολή 'Υακίνθου-Φραγκίσκου άε Ραπ5, εαριι- 

είπ οιΐδίοάε, περί τών έν Χίφ ταραχών καί τής καταστροφής τών εκκλη¬ 

σιών. (Φάκ. 132). 

1736 ( = τουρκικόν 1147, Ρεόί οιαΐ Ε\νε1, 10). Αύτοκρατορικόν φιρ- 

μάνιον Μαχμούτ τοΰ Α'. Διαταγή προς τον Καδήν Νάξου, δπιος δ αρχιεπί¬ 

σκοπος καί οΐ μοναχοί τών εν τή νήσω μοναστηρίοιν τών Φράγκιον, πλήν 
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τής κεκανονισμένης δέκατης καί των νομίμων δασμών, μή καταπιεσθώσιν 

υπό των κατοίκων δια την εΐσπραξιν τοΰ χαρατζίου, τά δέ παρανόμως εΐσπρα- 

χθέντα ποσά άποδοθώσιν υπό των είσπραξάντων. Πρωτότυπον τουρκιστί. 

(Φάκ. 162). 

1759, Μάϊος. Επιστολή Ίιοάννου Ρουχ εξ Άδριανουπόλεως προς Όοπι 

3ε6α$ΐί&ηο νίίαΐίδ, νϊε&πο αροδίοΐίεο. (Φάκ. 160). 

3 776, Αύγουστου 14. Γράμμα Νικολάου Μαυρογενους, δραγομάνου 

τοΰ βασιλικού στόλου, δΤ ου δηλοι δτι προσήλωσε τό κατά την τοποθεσίαν 

Λάγωρον τής Πάρου τζιφλίκι αΰτοΰ «εις την μητρόπολιν των Λατίνων εν τή 

νήσφ Ναξία». (Φάκ. 176). 

1778, Απριλίου 22. 3Επιστολή άε Οπηι&ΐόί έκ Νάξου προς Πέτρον 

ΡοΓηείί, διερμηνέα τής εν Κωνσταντινουπόλει γαλλικής πρεσβείας. (Φάκ. 182). 

1786, 20 Ίανουαρίου - 8 Φεβρουάριου. Τρία μαρτυρικά γράμματα 

αφορώνχα εις τήν διαχείρισιν των κτημάτων τής έν ’Άνδρφ λατινικής επι¬ 

σκοπής. (Φάκ. 157). 

1807, Μαρτίου 17. Γράμμα τοΰ Λατίνου αρχιεπισκόπου Νάξου προς 

Δη μητριόν Κοντολέοντα, Νικολάκην Άτταλειώτην, Μιχαλάκην Δαμιράλην καί 

Ξανθόπουλον, περί προστριβών μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων. (Φάκ. 182). 

1810, Μαρτίου 12. Γράμμα τοΰ δραγομάνου τοΰ βασιλικού στόλου 

Θεοδώρου 'Ρίζου προς τον βοεβόδαν και τούς επιτρόπους Νάξου περί τοΰ 

μοναστηριού των καθολικών καλογραιών τοΰ «Όρσολίνου» ( = τοΰ τάγματος 
των υτδαΐΐηεδ). (Φάκ. 163). 

1813, Δεκεμβρίου 16. Γράμμα συμφωνητικόν τοΰ κοινού καντζελλαρίου 

Παροικίας Πάρου Νικολάου Καλαβροΰ περί τής διανομής τής κληρονομιάς 

τοΰ πρεβόστρου Νικολάου Κονδΰλη, γενόμενον ενώπιον τοΰ δραγομάνου τοΰ 

στόλου Κωνσταντίνου Μαυρογενους. Ύπό τήν αύτήν χρονολογίαν δήλωσις 

τοΰ εκ τών κληρονόμων τοΰ είρημενού πρεβόστρου Νικολάου Κονδυλη χειρ! 

τοΰ αύτοΰ καντζελλαρίου (Φάκ. 163). Διά γράμματος τής 3'Ίς Δεκεμβρίου 1813 

ο δραγομάνος Κωνσταντίνος Μαυρογένης πληροφορεί τούς επιτρόπους Νάξου 

οτι ό καπετάν - πασάς, «έπιβλέψας εύμενώς εις τά έθιμα τών Νησίων», έπεκυ- 

ρωσε τήν περί διανομής τής κληρονομιάς τοΰ πρεβόστρου άπόφασιν (σεν- 

τέντζαν) αύτών. (Φάκ. 176). 

1818, Ιουλίου 2. Επιστολή Μιχαήλ Μαρκοπολίτου, εφόρου τών χωρίων 

τής Νάξου, προς τον λατΐνον αρχιεπίσκοπον τής νήσου περί τής συναγωγής 

τοΰ βασιλικού νακτιναμέ. (Φάκ. 154). 

Άχρόν. «Κείαΐίοη άε Ια ηοιινεΙΙε ρετδεειιΗοη εχείΐέε ρατ Ιεδ Οτεοε 

<3ε Οΐιϊο εοηΐτε Ιεδ Παίίηε Ιιαόίίαηε Ια ηιειηε ίδΐε». (Φάκ. 132). 

Έγράφη ύπό τοΰ εν Χίφ προϊσταμένου τών Ιησουιτών πρός τον προϊστάμενον 

τών εν Νάξφ μοναχών τοΰ αυτού τάγματος κατά πάσαν πιθανότητα τφ 1756 καί έξεδόθη 

έν ελληνική μεταφράσει ύπό Π- Ζερλέντη, Ιν Χιακοϊς Χρονικοΐς, 6 (1926), σελ. 120-125. 

ί 
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Αγρόν. Αναφορά τών καθολικών κατοίκων τής νήσου πρός άδηλον 1 

περί τής φορολογίας τών Ιησουιτών πατέρων. (Φάκ. 155). 

Άχρόν. Φύλλα δυο περιέχοντα εν αντιγράφω τρία γράμματα τοΰ Λατίνου 

αρχιεπισκόπου Νάξου και Πάρου Βαρθολομαίου Πόλλα (1659 - 1691). 

(Φάκ. 160). 

Έξεδόθησαν ύπό Π. Ζερλέντη, Ιστορικά σημειώματα, σελ. 135-137. 

Άχρόν. Φυλλον χάρτου περιέχον: α') σημείωμα καθολικοΰ ιερωμένου 

άφορών εις τον θάνατον καί τήν ταφήν Γάλλου πλοιάρχου (1764), καί β') 

σημείωμα αγνώστου κληρικού περί κορσικανού πλοιάρχου, επανειλημμένως 

αίχμαλωτ ισθέντος ύπό πειρατών καί έξαγορασθέντος ύπό τοΰ Γάλλου πρε- 

σβευτοΰ όε Νοίηίεΐ, εύρισκομένου τότε έν Πάρω (1673), καί μετά θάνατον 

κληροδοτήσαντος τρεις χιλιάδας πιάστρα, δι’ ών εκτίσθη καθολική εκκλησία. 

(Φάκ. 160). 

’Αχρόν. «Δικαιώματα τών πατέρων καί τής κυράς Καπέλλας απάνω 

στούς ποταμούς τών Ζυρίων». (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη ύπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 60-63. 

3Αχρόν. «Ιπδΐηιίίΐοηε ρετ Η νεδεονί ε Ατεί νεδεονί όεΐΐ’Ατείρεία^ο 

ε &11π Ιυο^ΐιί δοΠο ίΐ Τιιτεο». (Φάκ. 155). 

Άχρόν. «Οΐδίίηία τεΐαΐΐοηε άεΐ Βεηί ατείνεδεοναΐί ε1 ρτεδεηΐε 

ροδδεάυΐί». (Φάκ. 155). 

Άχρόν. «Ζυτίματα όπου ό ενδοξότατος αποκρισάρις τής Γαλίας ζυτά νά 

βεβεώσι, μέ ορισμόν, δια γράφου, ό παναγιώτατος πατρηάρχης τών Ρομέων, είς 

διώρθοσιν, τών δύω εκλισιών τής Πάρου, ήγουν τών Λατίνων, καί Ρομέων...» 

(Φάκ. 152). 

Έξεδόθη έν Νησιωτική Έπετηρίδι, 1 (1918), σελ. 149-151. 

ΣΧΟΛΙΚΑ 

Κάαος. 

1829, Νοεμβρίου 1. Γράμμα Πέτρου Πιταράκη, αλληλοδιδακτικού διδα¬ 

σκάλου, πρός Γεώργιον 3Ηλιάδην καί Γείόργιον Μανολάκην, έπιστάτας τής 

εν Κάσφ αλληλοδιδακτικής σχολής. (Φάκ. 150). 

Μύκονος. 

1757, Τουλίυυ 14. Διαθήκη Χατζή Άντωνέλλου Κανισκά, δΤ ής διατί¬ 

θεται γρόσσια 500 διά τήν ΐδρυσιν σχολείου έν Μυκόνω. (Φάκ. 117). 

Μνεία αυτής παρά Π. Ζε ρλέντη, Έπετ. Φιλ. Συλλ. Παρνασσού, 13(1918) σελ. 177. 

1 Επιγράφεται; βοςεΐεηζ». Πρόκειται πιθανότατα περί τοΰ Διερμηνέοος τοΰ 

στόλου. 
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(1759, Ιουνίου 20). Επιστολή Γρηγορίου, «των Μυκονίων διδασκάλου», 

προς τούς επιτρόπους και άρχοντας τής νήσου. (Φάκ. 117). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 177. 

1761, Ιανουάριου 10. “Απόδειξις Χρύσανθού ιερομόναχου, διδασκάλου 

Μυκόνου. (Φάκ. 117). 

Μνεία αΰτής αυτόθι, οελ. 178. 

1770. Άντίγραφον πράξεως, δι’ ής οί προεστώτες Μυκόνου διορίζουσι 

διδάσκαλον τον ιερομόναχον Διονύσιον Δενδρινόν. (Φάκ. 117). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 187 - 188. 

1772, Νοεμβρίου 25. Διαθήκη Άννούσας τής Δεσποινούς. (Φάκ. 117). 

Μνεία αυτής αυτόθι, σελ. 181. 

1776, Αύγουστου 26. Γράμμα Νικολάου Μαυρογένους, δραγομάνου 

τού βασιλικού στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου. (Φάκ. 117). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 189. 

1805, Φεβρουάριου 28. Παραίτησις τού διδασκάλου Χρυσάνθου τού έξ 

Ίωαννίνων. (Φάκ. 117). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 192. 

1805, "Οκτωβρίου 27. Γράμμα τού Τήνου Νεοφύτου προς τον καντζελ- 

λάριον Μυκόνου. (Φάκ. 160). 

1807, Τουλιού 6. Επιστολή Χρυσάνθου ίερομονάχου τού εξ Ίωαννίνων. 

(Φάκ. 117). 

1809, Όκτωβρίου 23. Επιστολή τού αυτού προς τον πρωτέκδικον καί 

δημόσιον νοτάριον (Μυκόνου;). (Φάκ. 117). 

1811, Μαρτίου 9. Επιστολή των επιτρόπων Τήνου Ιακώβου και ΓΙερ- 

ράκη ΙΙόμμερ και Δημητρίου Δρόσου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου. 

(Φάκ. 117), 

Μνεία αυτής παρά Π. Ζερλέντη, αυτόθι, σελ. 186. 

1811, Ιούλιος. Επιστολή Χρυσάνθου ΐερομονάχου τού εξ Ίωαννίνων 

προς τζελεπήν Λεονάρδον Βαλέτταν. (Φάκ. 117). 

Μνεία αυτής αυτόθι, σελ. 185. 

1815, Ιανουάριου 25. Επιστολή Άνδρέου Ίταλίση, «μινίστρου τής 

'Ρωσσίας* εκ Κωνσταντινουπόλεως προς τον ιερομόναχον Χρύσανθον τον 

εξ Ίωαννίνων. (Φάκ, 117). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 193 -194. 

1817, Αύγούστου 30. Επιστολή Μαυρογένους προς τούς επιστάτας τού 

σχολείου. (Φάκ. 117). 

Άχρόν. Επιστολή Σαμουήλ [Καραβία;], διδασκάλου, προς τούς επιστά- 

τας τού σχολείου. (Φάκ. 117). 

Άχρόν. Επιστολή αδήλου προς τον επίτροπον τού σχολείου και τούς 

προκρίτους Σίφνου. Έπι τής τέταρτης σελίδος: «δοκίμιον τού κονδυλίου». 

(Φάκ. 117). 

Νάξος. 

1775, Αύγούστου 30. «Κατάστιχου τού ήδη συστάντος σχολείου, διά συν¬ 

δρομής, και βοήθειας τού ένδοξοτάτου ά'ρχοντος δραγομάνου τού βασιλικού 

στόλου, κυρίου, κυρίου Νικολάου Μαυρογένους έν τή νήσω Ναξία». (Φάκ. 150). 

1776, “Απριλίου 15. Γράμμα συνοδικόν τού πατριάρχου Κωνσταντινου- 

πόλεως Σωφρονίου τού Β' προς τον μητροπολίτην ΓΙαροναξίας, τούς κληρικούς 

και προκρίτους Νάξου. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν Παρνασσω, 10 (1886), σελ. 21-23. 

1782, Φεβρουάριου 4. Διαθήκη ΐερομονάχου Χρυσάνθου Έσωχωρίτου, 

διδασκάλου Ναξίας, εκ τής επαρχίας Ναύπακτού και "Αρτης τού καλούμενου 

“Αποκούρου έκ χωρίου Ταξιάρχου. (Φάκ. 150). 

1784, Ιανουάριος. Γράμμα συνοδικόν τού πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Γαβριήλ τού Δ'. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Παρνασσός, 10 (1886), σελ. 25-27. 

1784-1819. Διάφοροι νοταριακα! καί Ιδιωτικά! πράξεις άφορώσαι εις 

τήν έν Νάξφ ελληνικήν σχολήν. (Φάκ. 150). 

1789-1819. Διάφορα κατάστιχα λογαριασμών τής αύτής σχολής .(Φάκ. 150). 

Πληροφορίαν παρά Π. Ζερλέντη, αυτόθι, σελ. 82 κέ. 

1790, Φεβρουάριου 11. Γράμμα προστακτικόν Κωστάκη Χαντζερή, δρα¬ 

γομάνου τού βασιλικού στόλου, προς τούς κατοίκους Νεοχωρίου. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 84-86. 

1798, Σεπτεμβρίου 3. Γράμμα “Αλεξάνδρου Σούτζου, δραγομάνου τού 

βασιλικού στόλου, προς επιτρόπους Μπούργου Ναξίας. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 28-29. 

1799, Απρίλιος. Γράμμα συνοδικόν τού πατριάρχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως Νεοφύτου τού Ζ'. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 78-81. 

1799, Απρίλιος. Ηγεμονικός ορισμός Γαζή Χουσεΐν - πασά, βεζύρη καί 

καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους Ναξίας. (Φακ. 150). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 28-29. 

1799-1802. Επτά γράμματα Ίωάννου Καρατζά, δραγομάνου τού 

βασιλικού στόλου. (Φάκ. 150). 

Τρία τούτων έξεδόθησαν αυτόθι, σελ. 76-77, 81 καί 88. 

(1814, Ιουνίου 26). Κατάλογος τής βιβλιοθήκης τού ελληνικού σχολείου. 

(Φάκ. 150). 
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1816, Αύγουστου 23-28. Διαφερόμενοι κάτοικοι Νάξου καθιστώσι 
διαιτητάς. Μεταξύ των διαιτητών καταλέγεται καί δ διδάσκαλος Ναξίας Γρη- 

γόριος Ξανθόπουλος. (Φάκ. 150). 

1816, Αύγουστου 24. Γράμμα συμφωνητικόν, δΓ ού διορίζεται ό πρω¬ 

τονοτάριος Περιχώρων Νικόλαος Καστελάνος διδάσκαλος τής ελληνικής παι¬ 

δείας εν τή σχολή Νάξου. (Φάκ. 150). 

1816, Οκτώβριος. Άπανταχούσα τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Κυρίλλου τού Ζ'. (Φάκ. 150). 

1816, Όκτωβρίου 10. Άπανταχούσα των προκρίτων Νάξου. (Φάκ. 150). 

1816, Όκττοβρίου 14. Άντίγραφον πρωτονοταριακού γράμματος, δΓ ού 
επαναδιορίξεται ό Γρηγόριος Ξανθόπουλος διδάσκαλος τής σχολής. (Φάκ. 150). 

Έξεδόθη παρά Ζερλέντη, αύτόθι, σελ. 90-91. 

1816, Όκτωβρίου 15. Γράμμα υποσχετικόν. (Φάκ. 150). 
Έξεδόθη αύτόθι, σελ. 87 - 88. 

1817, Μάρτιος. ’Τσον άπαράλλακτον σιγιλλίου τού πατριάρχου Κων¬ 

σταντινουπόλεως Κυρίλλου τού ΤΑ (Φάκ. 150). 

1817, Μαρτίου 1. «’Τσον άπαράλλακτον τού πρωτοτύπου αύλικού προσω¬ 

πικού κατάστιχου των δσων ιδίων μου πραγμάτων και κτημάτων άφιέραισα 
οικεία βουλή και αύθαιρέτφ γνώμη προς την εν τή πατρίδι μου κατά τό 
χωρίον Σαγκρί άρτισύστατον κτητορικήν μου σχολήν τού Αγίου Ελευθερίου» 

[Καλλίνικος Βαρβατάκη:]. (Φάκ. 150). 

1817, Μαρτίου 9. «Αύλική διαθήκη» τού ίερομονάχου Καλλινίκου Βαρ¬ 

βατάκη, ηγουμένου τής έν Νάξφ μονής τού αγίου Ελευθερίου, υπέρ τής 
έν τή νήσφ ταΰτη ελληνικής σχολής. Έγένετο έν τή πατριαρχική αύλή, ής οί 
όφφικιάλιοι ύποσημαίνονται ώς μάρτυρες, και έπιβεβαιούται υπό τού οικου¬ 

μενικού Πατριάρχου. (Φάκ. 150). 

1819, Μαρτίου 22. Γράμμα τού έν Σμύρνη έσναφίου των Βουτζάδων, 

δΓ ού διορίζεται εφορευτική έπιτροπή τού έν Νάξω σχολείου τού Άγιου 
Ελευθερίου. Έπικυροΰται υπό τού μητροπολίτου Σμύρνης. (Φάκ. 150). 

1819, Τρεις επιστολαί Καλλινίκου Βαρβατάκη προς τον ιερέα Αποστό¬ 
λων Πορτάρην. (Φάκ. 150). 

1820, 5 Μαΐου -16 Τουνίου. Γράμμα των επιτρόπων τού έν Σμύρνη 
έσναφίου των βουτζάδων προς τον μητροπολίτην Παροναξίας καί άπόκρισις 
αύτού. (Φάκ. 150). 

1821, Τανουαρίου 9. Μαρτυρική ομολογία γενομένη ενώπιον τής 
πατριαρχικής αυλής περί χρέους τού άποθανόντος Καλλινίκου Βαρβατάκη. 
(Φάκ. 150). 

1828, Τανουαρίου 22. Γράμμα των προκρίτων καί κατοίκων τής πόλεως 
Νάξου προς τούς κληρονόμους τού Νικολάου Μαύρομμάτη καί τού Αγίου 
Λιτίτζης περί τής σχολής. (Φάκ. 150). 
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Αγρόν. Επιστολή Γ[ρηγορίου] Ξ[ανθοπούλου] τού Τθακησίου, χρήμα- 

τίσαντος διδασκάλου τής σχολής, προς Φραγκόπουλον. (Φάκ. 150). 

Πάρος. 

1759, Αύγούστου 10. Άντίγραφον πρατηριώδους γράμματος έκ Πάρου. 

Μνημονευτέον ενταύθα ώς γενόμενον υπό τού «διδασκάλου τά ελληνικά μαθή¬ 

ματα καί πρωτοσυγκέλλου αγίου Παροναξίας Άνανίου ίερομονάχου». Έπι- 
κυρούται υπό τού Λατίνου αρχιεπισκόπου Νάξου Οίον3ΐιηΐ-Β3ί1;ί5ί:& Οί$ρι, 
τού οποίου έτέθη καί ή σφραγίς. (Φάκ. 150). 

Φολέγανδρος. 

1816, Όκτωβρίου 1. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου, δραγομάνου τού βασι¬ 

λικού στόλου, προς τούς έπιτρόπους Πολυκάνδρου ( — Φολεγάνδρου) περί 
συστάσεως σχολείου έν τή νήσω ταύτη. (Φάκ. 174). 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

Κέως (Τζία). 

1809, Μαΐου 4. Χρεωστική ομολογία των εις Κιονσταντινούπολιν απε¬ 

σταλμένων τής Κοινότητος προς τον δραγομάνον τού βασιλικού στόλου 
Μιχαήλ Χαντζερήν. Επίσημον άντίγραφον διά χειρός Γεωργίου Όθα>ναίου, 

γραμματικού· τού βασιλικού στόλου, (Φάκ. 176). Έν τώ φάκ. 163 εύρηται καί 
άλλο άντίγραφον τής ομολογίας ταύτης. 

1811, Φεβρουάριου 28. Γράμμα Μιχαήλ Χαντζερή προς τον καντζελλά- 

ριον Τωάννην 'Ρεβελάκην καί τούς έπιτρόπους Τζιας περί χρέους τής Κοι¬ 
νότητας αυτών. (Φάκ. 163). 

Μύκονος1. 

1615, Όκτωβρίου 8. Άπόφασις τού λαού Μυκόνου περί έκλογής καπε¬ 

τάνιου διά νά «γοβερνάρη τό νησίν». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Σύστασις τοΰ κοινού των Μυκονίων, σελ. 18-19. 

1667, Απριλίου 1. Εκλογή καθολικών καπετάνιων, κριτών καί έπιτρό- 
πων Μυκόνου. (Φάκ. 172), 

Έξεδόθη αύτόθι, σελ. 23 ■ 24. 

1667, Τουνίου 2. Άπόφασις τού Κοινού περί θρεμμάτων. (Φάκ. 172). 
Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 25 - 26. 

1672, Φεβρουάριου 24. Εκλογή άπεσταλμένων τού Κοινού εις Άδρια- 
νούπολιν. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αύτόθι, σελ. 26 - 27. 

1 Περί τοΰ Κοινού τής Μυκόνου βλ. καί Π. Ζερλέντη, Παναγιώτης Νικούσιος 
καί Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος άρχοντες Μυκονίων, έν Νησιωτική Έπετηρίδι, τόμ. 1 
(1918), σελ. 161-223. Πρβλ. καί Τρ. Εύαγγελίδου, Ή Μύκονος, ’Αθήναι, 1912. 
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1674, Σεπτεμβρίου 10. Εκλογή αντιπροσώπων του Κοινού Μύκονού 

λαβόντων εντολήν νά παρουσιασθώσι μετά του βοεβόδα Ίωαννου Μαυρο- 

κορδάτου ενώπιον του σερδάρη "Ασπρης θαλάσσης προς επίλυσιν διαφόρων 

ζητημάτων άφορώντων εις κοινοτικά χρέη. (Φάκ. 182). 

1675, Ιουνίου 7. Ό κυρίτζης Δράκος, απεσταλμένος του Μεγάλου Διερ- 

μηνέως, πωλει τήν φορολογίαν τής νήσου εις τήν Κοινότητα. (Φακ. 172). «« 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 27-28. 

1680, Μαΐου 5. Εκλογή βοεβόδα τής νήσου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 29-31. 

Άχρόν. «Τά όσα άσπρα έξοδιαστήκασι δια τον σερντάρι. Σεπτεμβρίου 

18». Άντεγράφη υπό τού ίερέως Γερασίμου [του Βίδου], επομένως περί τό 

έτος 1680. (Φάκ. 182). 

(1683). «Τά δσα ζητήματα πρετεντέρη ό κόσμος από τον ενδοξότατου 

μας αφέντη [Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον] νά μάς λυθοΰσιν από τούς ανθρώ¬ 

πους πού στέλνομεν». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 31. 

1683, Σεπτεμβρίου 19. Λογοδοσία επιτρόπων τοΰ Κοινού. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 31. 

1683, Σεπτεμβρίου 19. Όμολογία καί καθολική άπόδειξις των επιτρόπων 

περί χρεών τής Κοινότητος. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 32 - 33. «5» 

1684, Ιουλίου 20. Διαταγή Αλεξάνδρου Μοίΐη, οαρίΐ3Π εδίτποπίί- 

Π3ΠΟ άεΐΐε π&νί, περί διανομής ξύλων ναυαγήσαντος πλοίου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 34. 

1684, Νοεμβρίου 13. Διορισμός προκουρατόρων προς έλεγχον τής δια- 

χειρίσεως των επιτρόπων τού Κοινού. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 34 - 36. 

1686, "Απριλίου 10. Εκλογή απεσταλμένων τού Κοινού προς τον καπι- 

τάν - γενεράλε. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 36 - 38. 

1686, Μαΐου 1. Διαταγή τού Τ&άίο ΟταάοηΐοΌ, ρΓοννβάίίοτε βκίτα- 

οτάϊη&πο άϊ Τίηε, περί φορολογικών υποθέσεων καί χρεών τής Κοινότητος. 

(Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 38 - 39- 

1687, Μαρτίου 10. Συμβιβασμός τής Κοινότητος προς Μιχαήλ Καλαμα- © 

ράν. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι σελ. 39 - 42. 

1687, Νοεμβρίου 17. Εκλογή απεσταλμένων τής Κοινότητος προς Φρα¬ 

γκίσκον Μοροζίνην. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 42 - 45. 
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1688, Ιανουάριου 24. Διαταγή Λαυρέντιου Υοπΐετ, αιρίΐαη εείΓδΟΓίΙί- 

ιιατίο άθΐΐο πανί, περί τή: φορο?.ογίας καί χρεών τής Κοινότητος. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 47 - 48. 

1689, Νοεμβρίου 4. Εκλογή απεσταλμένων τού Κοινού προς τον Βενετόν 

καπιτάν - Γενεράλε. (Φακ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 50-52. 

1690, Δεκεμβρίου 16. Διαταγή Δανιήλ Όοΐίίη, οαρΐΐ&π 6χ1πιοη1πι&πο 

(Ιοίΐο πανί, περί χρεών τής Κοινότητος. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 52. 

1691, Ιουνίου 23. ’Λπόδειξις ΚΓ Όίειιθέ έμφαίνουσα δτι έλαβε παρά 

ιού επιτρόπου Μιχαήλ Καλαμαρά πιάστρα 100. Έπί τού νώτου όμολογία 

τών επιτρόπων τής Κοινότητος υπό χρονολογίαν 17 Δεκεμβρ. 1691. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθησαν αυτόθι, σελ. 53. 

1692, Νοεμβρίου 13. «Θυμησι πόσο κρασί δόνει πάσα νοικοκΰρις τού 

υψηλότατου καπετάν τέλα νάβε Κονταρίνη τό οποίο κρασί βγάζοντας την 

καλαδούρα τώ κρασιώ καί τούς ναύλους καί απομένει τό κρασί νέτο καθώς 

εδώ φαίνεται». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 53 - 56. 

1696, "Οκτωβρίου 16. Εκλογή επιτρόπων τής Κοινότητος. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 57 - 58. 

1699, Μαρτίου 19. "Εκλογή καθολικών επιτρόπων τής Κοινότητος. 

(Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 59-60. 

1699, Ιουλίου 9. Προσωρινή άπόδειξις πληρωμής χρέους πρός τήν 

Κοινότητα. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 60-61. 

1700, Μαρτίου 29. Άνανέωσις εντολής επιτρόπων τής Κοινότητος 

Μυκόνου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 61 - 63. 

1700, Αύγούστου 4. "Εκλογή Αντιπροσώπων τής Κοινότητος πρός έλεγ¬ 

χον τών «λογαριαστάδων». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 63 -67. 

1701, Αύγούστου 8. Χρεωστική όμολογία τών προεστώτων τής νήσου 

πρός τόν Μέγαν Διερμηνέα Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον. (Φάκ. 109). ^ 

1710, Σεπτεμβρίου 9. Άπόφασις τού λαού τής Μυκόνου περί άπομα- 

κρύνσεως τού καταπιέζοντος τούς κατοίκους καδή. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 67 - 68. 

1710, "Οκτωβρίου 7. Άπόφασις τού Κοινού περί τής βοσκής τών ζώων. 

(Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 68 - 70. 
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1716, Μαρτίου 1. Εκλογή βοεβόδα τής νήσου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 70 - 72. 

1727, Μαΐου 3. "Απόφασις τοπικού κριτηρίου, διά χειρός του καντζελ- 

λαρίου Περράκη Φωσκόλου. (Φάκ. 157). 

1731, "Απριλίου 1. Εκλογή επιτρόπων τής Κοινότητος. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 72 - 73. 

1732, "Ιανουάριου 31. Επιβολή διατιμήσεως διά τήν κατασκευήν και 
έπιδιόρθωσιν υποδημάτων. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 73 - 74. 

1735, Ιανουάριου 18. Οί καραβοκυροι Μυκόνου συμβάλλονται καί 
ίδρΰουσι ταμεΐον προς άποζημίωσιν των ζημιών των πλοίων των. (Φάκ. 172). 

Αυτόθι, σελ. 7δ. 

1737, Μαρτίου 1. «Νότα πόσα έκόστισεν τό νησί τής Μύκονος τον εφε¬ 

τινόν χρόνον καί ποΰ εδόθησαν τά'σπρα όπου εσΰναξαν εις ποιον χέρι των 

αύθεντάδων καί ποΰ εξοδιάστηκαν». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 75 - 76. 

1738, "Απριλίου 8. "Εκλογή βοεβόδα καί καθορισμός των δρων του 
βοϊβοντιλικιοΰ. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 76 - 78. 

1741, "Οκτωβρίου 25. «Προτέστο του αύθέντου βικάριου πρέ Παστιά- 

νου» διά τάς ζημίας, τάς οποίας προξενοΰσιν εις τά κτήματά του τά βοσκή¬ 

ματα. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 78 - 79. 

1762, Φεβρουάριου 24. Άνανέωσις τής θητείας του καντζελλαρίου Μυκό¬ 

νου Ίωάννου Φωσκόλου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη] αυτόθι, σελ. 79- 81. 

1764, Μαρτίου 1. "Εκλογή καθολικών έπιτρόπο.)ν τής Κοινότητος 
(Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 82 - 83. 

1766, Νοεμβρίου 25. Εκλογή απεσταλμένων τής Κοινότητος προς τόν 
καπετάν - πασά εις Κωνσταντινοΰπολιν. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 83 - 85. 

1766, Δεκεμβρίου 29. "Απόφασις τής Κοινότητος περί βοσκής τών 
ζαρών. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 85-86. 

1766- 1769. «Σΰναξις τών γεννημάτων τής νήσου Μυκόνου». (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 86 - 87. 
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1768, "Ιανουάριου 18 Γράμμα Μανολάκη Άργυροποΰλόυ, δραγομά¬ 

νου τοΰ βασιλικού στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί ύποθέσεανν 

τής νήσου. (Φάκ. 176). 

1769, Φεβρουάριου 21. Γράμμα τοΰ Κοινού Μυκόνου προς «καραβοκυ¬ 

ρίους καί συμπατριώτες» εις Κωνσταντινοΰπολιν. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 87 - 89. 

1769, "Απριλίου 2. Γράμμα δηλαπικόν καί συμφωνητικόν, δι" ού διορί¬ 

ζεται κοινοτικός ιατρός. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 89 - 90. 

1770, Μαρτίου 14. "Απόφασις τοΰ Κοινοΰ περί άπομακρΰνσεως έκ τής 

νήσου ανήθικου γυναικός. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 90-91. 

1775, Νοεμβρίου 22. "Απόφασις τοΰ Κοινοΰ περί καλλιέργειας καί κατα- 

πατήσεως ξένων κτημάτων. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 92 - 93. 

1778, Ιουλίου 10. "Απόφασις τοΰ Κοινοΰ, δι" ής καθορίζονται οί δροι 

τών «κολικών» προβάτων. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 93-94. 

1783, "Ιουλίου 25. "Απόφασις τοΰ Κοινοί περί έξώσεως κακοποιού. 

(Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 94-9δ. 

1783, Δεκεμβρίου 18. Γράμμα τής Κοινότητος Μυκόνου προς Στεφα- 

νάκην Μαυρογένην, δραγομάνον τοΰ βασιλικού στόλου, περί βοσκής τών 

ζώων. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 95-96. 

1803, "Οκτωβρίου 4 καί 1805, Μάρτιος. Δυο επιστολαί προς τούς προ¬ 

κρίτους Μυκόνου περί χρεών καί άλλων υποθέσεων τής Κοινότητος. (Φάκ. 161). 

1804, "Οκτωβρίου 2. "Απόφασις τοΰ Κοινοΰ περί βοσκής τών προβά¬ 

των. (Φάκ. 172). 

1805, Φεβρουάριου 11. Ή Κοινότης Μυκόνου διορίζει κολαονζην εις 

τόν βασιλικόν στόλον τόν καπετάν Κωνσταντήν Παπαδάκην καί υπόσχεται 

νά πληρώνη αύτφ μηνιαίως γρόσια τριάκοντα πέντε. (Φάκ. 164). 

1806, Νοεμβρίου 30. "Αναφορά τοΰ Κοινοΰ Μυκόνου προς Παναγιω- 

τάκην Μουροΰζην, δραγομάνον τοΰ βασιλικοΰ στόλου, περί μελάχώων. 

(Φάκ. 172). 

1809, Αύγουστου 14. Γράμμα "Ιακώβου "Αργυροποΰλου, δραγομάνου 

τοΰ βασιλικοΰ στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί χρέους τής Κοι¬ 

νότητας. (Φάκ. 172). 
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1809, Σεπτεμβρίου 14. Γράμμα τοϋ αυτού προς τούς αυτούς. (Φάκ. 170). 

1812, Μαρτίου 10. Άπόφασις του Κοινού περί επιβολής φορολογίας είς 

εις τά πλοία τής νήσου. (Φάκ. 172). 

1817, Ιουλίου 25. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου, δραγομάνου του βασιλι¬ 

κού στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί χρέους τής Κοινότητος. 

(Φάκ. 173). 

1817, Αύγοΰστου 12. Γράμμα Κωνσταντίνου Μάνου, βεκίλη τής δρα- 

γομανίας, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί τού αυτού χρέους. (Φάκ. 173). 

1817, Σεπτεμβρίου 8. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου, δραγομάνου τού βασι¬ 

λικού στό?ιθυ, προς τούς επιτρόπους των νήσων Μυκόνου καί Ίου περί 

χρεών των κοινοτήτων αυτών. (Φάκ. 173). 

1818, Μάϊος. Αναφορά τών κατοίκων τής νήσου προς τον δραγομάνον 

τού στόλου. (Φάκ. 172). 

1818, Όκτωβρίου 15. Εκλογή απεσταλμένων τού Κοινού εις Κωνσταν¬ 

τινούπολή. (Φάκ. 172). 

1819, Φεβρουάριου 1. Άπόφασις τού Κοινού Μυκόνου περί όργανώ- 

σεως τής υγειονομικής υπηρεσίας (δ3.ηίϊ3.). (Φάκ. 172). 

Άχρόν. Λογοδοσία απεσταλμένων τής Κοινότητος εις Κωνσταντινούπολή 

(Φάκ. 172). 
Νάξος. 

1648, Φεβρουάριου 9. Άντίγραφον (γενόμενον τώ 1678) γράμματος 

Χρουσή Κάστρη καί Αντωνίου Γριμάλδη προς τον «κυρίτζην Γιακουμάκην» 

[Μπαρότζην]. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 57-58. 

1653, Ιουνίου 14. Εκλογή επιτρόπων τής Κοινότητος Κάστρου Ναξίας. 

(Φάκ. 173). 

1662, Μαρτίου 20. Άντίγραφον άποφάσεως τών συνδίκων Νάξου, ίτα- 

λιστί. (Φάκ. 184). 

1667, Μα'ίου 29. Άνακοίνωσις (εΐδηοις) Ιακώβου Μπαρότζη προς τούς 

κατοίκους τού χωρίου Φιλωτείου καί άλλων χωρίων «όπου βρίσκονται οι 

άνθρωποι οπού νά πληρώνου τέλητα» εις τον ειρημένον φεουδάρχην. 

(Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 59 - 60. 

1669, Όκτωβρίου 12. Ό Άχμέτ Κεχαγιάμπεης διορίζει πρακομάστο- 

ραν «άπάνα) σ’ όλους τούς μαστόρους» τον Νικολόν Λιοντήν. (Φάκ. 173). 

1669, Νοεμβρίου 21. Πράξις τού νοταρίου Ία)άννου Μηνιάτου, δι’ ής 

οι «μαστόροι» Ναξίας άναγνωρίζουσιν ώς πρωτομάστοραν τον Νικολόν 

Λιοντήν. (Φάκ. 173). 

1669, Νοεμβρίου 29. Δήλωσις τών εν Νάξφ μαστόρων περί τού αριθμού 

τών άσκούντων τό επάγγελμα τούτο εν τή νήσφ. (Φάκ. 173). 

1669, Δεκεμβρίου 1. Πράξις τού νοταρίου Ίωάννου Μηνιάτου, δι’ ής 

οι «κτιστάδες» Νάξου άναγνωρίζουσιν ώς πρωτομάστοραν τον Νικολόν 

Λιοντήν. (Φάκ. 173). 

1763 (=τουρκικόν 1175, Κοιηαάειη, 5). Επιτροπικόν, εκδοθέν παρά 

τού καδή Νάξου, δι’ ου οί κάτοικοι τής νήσου διορίζουσι πληρεξουσίους τον 
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Μιχάλην Λερμάκην. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φακ. 162). 

1765 (^τουρκικόν 1177, δβν&Ι, 10). Επιτροπικόν τών κατοίκων Νάξου 

προς Άνδρέαν Φώτην, εκδοθέν υπό τού ιεροδικείου τής νήσου. Πρωτότυπον 

τουρκιστί. (Φάκ. 162). 
1766, Φεβρουάριου 15. Γράμμα Νικολάου “Ρωσσέτη, δραγομάνου τού 

στόλου, περί άποζημιώσεως τού απεσταλμένου τής Κοινότητος Κορονέλλου. 

(Φάκ. 163). 
1770, Αύγούστου 28. Συμφωνία κατοίκων Κάστρου περί διορισμού 

ιατρού. (Φάκ. 173). 

1776, Αύγούστου 9. Διορισμός κοινοτικού ιατρού (ηιεάΐοο οοηάοΗο) 

εν Κάστρω Νάξου. (Φάκ. 173). 

1777, Δεκεμβρίου 27. Έξοφλητικόν γράμμα ($ετζε6οντα) τού δραγομά¬ 

νου τού στόλου Νικολάου Μαυρογένους εμφαΐνον ότι έξωφληθη χρέος τών 

κοινοτήτων Κάστρου καί Μπούργου. (Φάκ. 163). 

1783, Ιανουάριου 1. Άπόφασις τών προεστώτων Νάξου, δι° ής καθο¬ 

ρίζονται τά ημερομίσθια και διατιμώνται τά ώνια. Επικυρούται υπό τού 

μητροπολίτου Παροναξίας Νεοφύτου καί υπό τού Λατίνου αρχιεπισκόπου 

Βαπτιστού Κρίσπου. (Φάκ. 173). 

1792, Όκτωβρίου 19. Γράμμα Κωστάκη Χαντζερή, δραγομάνου τού 

στόλου, προς τούς επιτρόπους Νάξου περί χρέους τής Κοινότητος. (Φακ. 163). 

1794, Μαρτίου 11. Γράμμα έξοφλητικόν Γεωργίου Όθωναίου, γραμ¬ 

ματικού τού βασιλικού στόλου. (Φάκ. 163). 

1794, Νοεμβρίου 26. Γράμμα Κωστάκη Χαντζερή, δραγομάνου τού 

στόλου, προς τούς επιτρόπους Κάστρου Ναξίας περί εκλογής κοινού καντζελ- 

λαρίου. (Φάκ. 176). 

1795, Μαρτίου 11. Γράμμα προστακτικόν τού δραγομάνου Κωστάκη 

Χαντζερή προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους τών χτορίων Νάξου περί 

χρεών τού Κοινού αυτών. (Φάκ. 163). 

1795, Ιουλίου 5. Άντίγραφον πιστιοτικοΰ γράμματος κατοίκων Νάξου 

περί τής εύγενείας και τού ήθους τού άρχοντος Χρουσή Τζουαννε Γεραρδη. 

Έπιβεβαιούται υπό τού Παροναξίας Νεοφύτου. (Φάκ. 178). 

1796, Φεβρουάριου 16. Αναφορά τών προεστώτιον Νάξου προς Κω στα- 

κην Χαντζερήν. (Φάκ. 163). 
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1796, Δεκεμβρίου 18. Άντίγραφον χρεωστικής ομολογίας απεσταλμένων 

τής Κοινότητος Κάστρου εις Κωνσταντινοΰπολιν προς την δόμναν Μαριό- 

ραν Μαυρογένους. (Φάκ. 158). 

1797, Αύγουστου 27. Χρεωστική ομολογία των απεσταλμένων των 

κοινών Κάστρου και Μπούργου είς Κωνσταντινοΰπολιν προς την Δόμναν 

Μαριόραν Μαυρογένους. Έπικυρούται υπό τού δραγομάνου Κωστάκη Χαν- 

τζερή. (Φάκ. 176). Άντίγραφον τής ομολογίας ταυτης εν φακ. 163. 

1797, Σεπτεμβρίου 17. Γράμμα Γεωργίου Ίωάννου, γραμματικού τού 

βασιλικού στόλου, δηλούντος οτι εδόθησαν είς τον δραγομάνον τά υπό τού 

Ανδρονίκου Μπραδούνα σταλέντα γράμματα κα'ι τό πεσχέσι. (Φάκ. 163). 

1799, Ιανουάριου 1. Δήλωσις Παϊσίου διδασκάλου περί χρέους τής 

Κοινότητας Νάξου. (Φάκ. 173). 

1801, Φεβρουάριου 20. Χρεωστική ομολογία των επιτρόπων τού Κοινού 

Κάστρου προς Μαστρονικολήν, μεϊμάρμπασην τού βασιλικού ταρσανά, έπι- 

κυρουμένη υπό τού δραγομάνου Ίωάννου Καλλίμαχου. (Φάκ. 176). 

1801, Μαΐου 25. Γράμμα προστακτικόν τού δραγομάνου Ηωάννου 

Καλλιμάχου προς τούς επιτρόπους των χωρίων Ναξίας περί εκλογής επιστα¬ 

τών. Συνημμένως παλαιόν άντίγραφον. (Φάκ. 163). 

1804, Ιουλίου 29. Γράμμα τού δραγομάνου Παναγιωτάκη Μουροΰζη 

προς τούς επιτρόπους Μπουργου και χωρίων Ναξίας περί χρεών τής Κοινό- 

τητος Κάστρου. (Φάκ. 163). 

1804, Όκτωβρίου 13. Γράμμα τού αυτού προς τούς επιτρόπους Κάστρου 
περί χρεών τής Κοινότητος αυτών. (Φάκ. 163). 

1805, Ιουνίου 25. Γράμμα Παναγιωτάκη Μουρούζη προς Δημήτριον 

Κόκκον, καντζελλάριον Μπουργου, Φραντζέσκον Μπαρότζην, καντζελλάριον 

Κάστρου, καί Νικόλαον Σλουτζιάρην, έφορον χωρίων, περί διαφορών τών 

Κοινοτήτων Κάστρου καί Μπουργου. (Φάκ. 163). 

1805, Ιουλίου 13, Γράμματα Παναγιωτάκη Μουρούζη προς Δ. Κόκκον, 

Κ. Κόκκον, Φρ. Σομμαρίπαν καί Κάστρην, δΓ ών προστάσσει όπως έλέγξωσι 

την μεταξύ τής Κοινότητος Κάστρου καί 5Ανδρονίκου Πραντούνα διαφοράν. 

Άπόκρισις επί τού αυτού φύλλου. (Φάκ. 163). 

1805, Δεκέμβριος. Γράμμα τού αυτού, άνακοινούντος είς τούς προεστώ- 

τας Νάξου άπόφασιν τού καπετάν - πασά περί άπαιτήσεως τής Κοινότητος. 

(Φάκ. 163). 

Άχοόν. Γράμμα τού αυτού προς Λεονάρδον Βαλέτταν, Ιάκωβον Κάστρην, 

Νικόλαον Σλουτζιάρην, έφορον τών χωρίων, καί Σπυρίδωνα Κορφιάτην, 

σύνδικον Μπουργου. Προστάσσει όπως έν συνεργασία μετά τού Λατίνου 

αρχιεπισκόπου έλέγξωσι τούτ λογαριασμούς τής κοινής ληψοδοσίας τού Κοινού 
Κάστρου. (Φάκ. 168). 

■ ι 
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1809, Όκτωβρίου 29. Επιστολή Ελένης Γαράκη προς τούς επιτρό¬ 

πους Κάστρου περί χρέους τής Κοινότητος αυτών. (Φάκ. 163). 

1810, Νοεμβρίου 27. Γράμμα Μιχαήλ Χαντζερή, δραγομάνου τού 

στόλου, προς τούς επιτρόπους Κάστρου περί χρέους τής Κοινότητος αυτών 

προς τον διδάσκαλον Παΐσιον. (Φάκ. 173). 

1812, Νοεμβρίου 2. Άντίγραφον χρεωστικής ομολογίας τών επιτρόπων 

Μπουργου προς Αντώνιον Τέσταν. (Φάκ. 163). 

1813, Αύγούστου 19 καί Σεπτεμβρίου 1. Δύο μαρτυρικά γράμματα τών 

προεστώτων Κάστρου Ναξίας έμφαίνοντα οτι αί εναντίον τού Χρύσανθού 

Γεράρδη, βίτσε - κονσόλου Νεαπόλεως καί Αυστρίας, καί τού υιού του Φραν- 

τζέσκου κατηγορίαι είναι άβάσιμοι. (Φάκ. 178). 

1815, Μαρτίου 7. Γράμμα Κωνσταντίνου Μαυρογένους(;) προς τούς 

επιτρόπους Κάστρου Ναξίας περί χρέους τού Κοινού αυτών προς την αρχόν¬ 

τισσαν Χατμανέσσαν Χουρμουζάκη. (Φάκ. 163). 

1815, "Ιουλίου 7. Γράμμα πρωτονοταριακόν καί έξοφλητικόν (οονλφικόν), 

έπιβεβαιούμενον υπό Άχμέτ, διβικτάρμπεη καί βεκίλη τού καπετάν - πασά, 

καί υπό Κωνσταντίνου Μαυρογένους. Άπεσπάσθη έκ νοταριακού κιόδικος 

τού πρωτονοταρίου Κωνσταντίνου Κόκκου. (Φάκ. 163). 

1817, Μαΐου 8. Γράμμα τού δραγομάνου Μιχαήλ Μάνου προς τούς 

επιτρόπους Νάξου περί χρέους τών κοινοτήτων. (Φάκ. 163). 

1817, Ιουνίου 30. Γράμμα τού αυτού περί χρέους τής Κοινότητος προς 

τον διδάσκαλον Παΐσιον, γενόμενον μητροπολίτην Άπαμείας. (Φάκ. 173). 

1817, Όκτωβρίου 27. Γράμμα Κωνσταντίνου Μάνου προς τούς επι¬ 

τρόπους Κάστρου, δΓ ού προστάσσει νά στείλωσι τά μετρητά (πεσινάη) και 

τά αποδεικτικά περί τού χρέους τού Κοινού αυτών πρός την Χατμανέσσαν 

Χουρμουζάκη. (Φάκ. 163). 

1818, Ιουλίου 17. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου πρός τούς επιτρόπους Κάστρου, 

δΓ οΰ αγγέλλει την έπίλυσιν τής διαφοράς τής Κοινότητος μετά τής πιστω- 

τρίας Χατμανέσσας Χουρμουζάκη. (Φάκ. 163). 

1819, Μαρτίου 7. Γράμμα Κωνσταντίνου Πλαγηνού πρός τούς επιτρό¬ 

πους Κάστρου, δΓ οΰ, άγγέλλων τήν εκλογήν τού δραγομάνου Νικολάου 

Μουρούζη, ζητεί νά καταβληθώ σι τά υπό τού κοινού όφειλόμενα 20.000 

γρόσσια. (Φάκ. 176). 

1819, Μαΐου 28. Γράμμα Νικολάου Μουρούζη, δραγομάνου τού στόλου, 

πρός τον έφορον, τούς επιτρόπους καί κατοίκους τών χωρίων Ναξίας, δΓ οΰ 

έπικυρούται ή εκλογή τού καντζελλαρίου Μανουήλ Τζαννετή. (Φάκ. 176). 

1820, "Ιανουάριου 1. Χρεωστική ομολογία Μιχαήλ Μαρκοπολίτου, εφό¬ 

ρου τών χωρίων, πρός τήν Κοινότητα Νάξου, έπικυρουμένη υπό τού μητρο¬ 

πολίτου Παροναξίας Ιεροθέου. (Φάκ, 150), 
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1820, Απριλίου 1δ. Χρεωστική ομολογία 'Ιερωνύμου Μπαρότζη, απε¬ 

σταλμένου των Λατίνων τής Κοινότητος Κάστρου, προς τον άρχοντα καβελ- 

λάριον Γάσπαριν Τέσταν. (Φάκ. 168). 

1820, Όκτωβρίου 11. Γράμμα Νικολάου Μουρούζη προς Πέτρον Μάτζαν 

Μαυρογένην, Ελευθέριον Χαμάρτον, Συμεών Δελλαγραμμάτικαν, καντζελ- 

λάριον 'Ρεβελάκην, Ποθητόν Πάγκαλον καί Νικόλαον 'Ρώταν, οΰς προστάσσει 

νά έξετάσωσι ύπόθεσιν άφορώσαν εις την Κοινότητα Μποΰργυυ. Έπ'ι του 

νώτου άπόφασις των ανωτέρω. (Φάκ. 163). 

Πάρος. 

1776, Ιανουάριου 17. Πωλητήριον γράμμα, δι“ ου τό Κοινόν τοΰ χωρίου 

Τσιπίδου πωλεΐ «ενα κοματη άγριόληβαδο ηβρισκομενο εριμο ης αυθεντικό 
τοπο». (Φάκ. 163). 

Πάτμος. 

1724, Σεπτεμβρίου 10. Γράμμα μαρτυρικόν των προεστώτων Πάτμου, 

έπικυροΰμενον υπό του πρώην Καρπάθου Νεοφύτου και των επιτρόπων τής 
νήσου. (Φάκ. 160). 

Μνεία αύτοϋ παρά Π. Ζερλέντη, έν Νησιωτική Έπετηρίδι, 1 (1918), σελ. 294. 

Σϋρος. 

1727, Μαρτίου 24. Γράμμα συστατικόν Κωνσταντίνου Βεντοΰρα, δρα¬ 

γομάνου τοΰ βασιλικού στόλου, προς τούς επιτρόπους Σύρου. (Φάκ. 161). 

1748, Μαρτίου 1. Γράμμα Νικολάου Μαυρογένους, δραγομάνου τοΰ στό¬ 

λου, προς τούς επιτρόπους τής νήσου. Αγγέλλει δτι διωρίσθη βοεβόδας και 
βεκίλης ό “Ιμβραήμ αγάς. (Φάκ. 159). 

1816, “Ιανουάριου 13. Γράμμα Σάββα Φωτίου (;), καπουκεγαγιάή προς 
Γρηγόριον Στεφάνου. (Φάκ. 161). 

1816, Φεβρουάριου 10. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς τον Κοτζάμπασην, 

τούς προκρίτους καί τούς κατοίκους τής νήσου. (Φάκ. 161). 

1816, Μαΐου 5. Γράμμα τοΰ αύιοΰ προς τον Κοτζάμπασην Σύρου Γρη¬ 

γόριον Στεφάνου. (Φάκ. 161). 

Φολέγανδρος. 

1803,_ Απριλίου 19. Άπόφασις των προεστώτων καί κατοίκων τής 

νήσου, δι“ ής άναγνωρίζουσιν ως βοεβόδαν καί ζαμπίτην τον διορισθέντα 
Μανολάκην Στάην. (Φάκ. 174). 

1 Περί των καπουκεχαγιάδων της Σύρου βλ. Ά. Σ ι γ ά λ α, Έπιστολαί των εν 
Κων/πόλει καπουκεχαγιάδων τής Σύρου επί Τουρκοκρατίας, Ελληνικά, 2 (1929), 
σελ. 11-96. 
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1811, Ιουλίου 16. Άπόφασις των προεστώτων καί των κατοίκων τής 

νήσου περί εκλογής επιστατών καί περί διαφόρων κοινοτικών υποθέσεων 

(διατιμήσεις κλπ). Έπικυροΰται υπό τοΰ δραγομάνου Μιχαήλ Χαντζερή. 

(Φάκ. 174). 

1819, Μαΐου 20. Καντζελλαρικόν γράμμα, δι’ οΰ ή Κοινότης πωλεΐ τό 

«ούσούρ, ήτοι τό δέκατον τής καρποφορίας τοΰ ήδη τρέχοντος χρόνου». 

(Φάκ. 174). 

1820, Μαΐου 9. Εκτίθεται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν (μπούμηλικόν 

ίκάντον) τό ίλτιζάμι τής νήσου. (Φάκ. 174). 

1821, Μαρτίου 20. Αποδεικτικόν γράμμα, δΓ ού ή Κοινότης τής νήσου 

δηλοΐ δτι ελαβε παρά τοΰ Νικολάου Δεκαβάλε γρόσσια 6100 διά τό βοϊβον- 

τιλίκι τοΰ έτους 1820. (Φάκ. 174). 

"Αχρόν. Καντζελλαρικόν γράμμα, δι“ ού ή Κοινότης πωλεΐ «τό ούσούρι, 

ήτοι τό δέκατον τής καρποφορίας τοΰ ήδη τρέχοντος χρόνου μέ τό ταξισαρ- 

λίκι». (Φάκ. 174). 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Α · ΛΑΤΙΝΟΙ ΔΥΝΑΣΤΑΙ 

1433, Δεκεμβρίου 26. Παλαιόν άντίγραφον διπλώματος Νικολάου Κρί- 

σπου, δυνάστου τής Σαντορήνης καί άδελφοΰ τοΰ δουκός τοΰ Αιγαίου Πέλα¬ 

γους. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν Βγζ. Ζβΐίδοΐιι-ίίί, 13 (1904), σελ. 143-144. 

14[40], Μαΐου 9. Παλαιόν άντίγραφον διπλώματος “Ιακώβου Γ" τοΰ 

Κρίσπου, δουκός Αιγαίου Πελάγους, δι5 οΰ παρέχεται φέουδον εις τον Μάρκον 

Βοΐ0§ιιο. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Γράμματα των τελευταίων Φράγκων δουκών, 

σελ. 54-56. 

1441, “Ιανουάριου 1. Παλαιόν άντίγραφον διπλώματος “Ιακώβου Γ' 

τοΰ Κρίσπου, δουκός Αιγαίου Πελάγους, δι’ ού παρέχεται φέουδον εις τον 

Νικόλαον Βΐ8$αιίο. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη έν Βγζ. Ζείίβοΐιήίί, 13, σελ. 146 - 148. 

1464, “Απριλίου 4. Παλαιόν άντίγραφον διπλώματος “Ιακώβου Κρίσπου» 

δι“ ού παρέχεται φέουδον εις τον Πέτρον Δελένδαν. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 151 -153. 

1474, “Οκτωβρίου 9. «Μαρτήρι παρμενι άπο δρησμον του εγλαμπροτα- 

του, καί "ψιλότατου άφεντή μρ ήάκοβου κρησπου δούκας του αρτζήπελαγου 

γυα το μρ μαρην κρησπο μρ μαθιο κρησπο καί μρ τζαναν μπελονηας απανο 

ης καπια διάφορά χοραφηον...» (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 43 · 46, 
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1490, "Οκτωβρίου 22. Παλαιόν άντίγραφον διπλώματος Ίωάννου Γ' 

τυΰ Κρίσπου, δουκός του Αιγαίου Πέλαγους, δι" ου παρέχεται φέουδον εις 

τον Φραγκούλην Καλαφάμαν. Κείμενον ίταλιστι μετά συνημμένης ελληνικής 
μεταφράσεως. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη. Γράμματα τελευταίων Φράγκων δουκών, σελ. 60-62. 

1525, Νοεμβρίου 12. ΙΙαλαιά ελληνική μετάφρασις διπλώματος τοΰ 

δουκός Ίωάννου τού Δ', δΓ οΰ παραχωρεΐται φέουδον εις την Εύγενούν τού 
Στρατηγού. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 62-63. 

1534, Μαρτίου 8. Δίπλωμα επί περγαμηνής τού δουκός Ίωάννου τού 

Δ', δι" οΰ παρέχονται έλευθερίαι καί προνομίαι εις τον Γεώργιον Σπανόν 

καί την οικογένειαν αυτού. Άπεσπάσθη ή σφραγίς τού δουκός. (Φάκ. 44-59). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν Βγζ. ΖβίΐδίΛπίέ, 13, σελ. 155-156. 

1544, Μαρτίου 16. Άπόφασις των κριτών Μάρκου Κρίσπου, βαΐλου, 

Νικολάου Κρίσπου, βικαρίου, Ίωάννου Κρίσπου, Ματθαίου Οεδεηΐϊο καί 
Αντωνίου Δελένδα. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 49-51. 

1562, Δεκεμβρίου 7 - 1564, Δεκεμβρίου 10. Διπλώματα έν πρωτότυπό) 

των δουκών τού Αιγαίου Πελάγους Ίωάννου καί Ιακώβου Κρίσπων, δι* ών 

άποκαθίσταται άπανωκυνηγάρις Νάξου ό Νικόλαος Οαζοίί. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθησαν έν Βγζ. Ζβίΐδοΐιπίΐ, 13, σελ. 156 -157. 

1565, Απριλίου 2. Ελληνική μετάφρασις διπλώματος τού δουκός Ιακώ¬ 

βου Κρίσπου περί τού φέουδου τής Μαρκέττας Διασκοΰφα. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Γράμμ. τελευτ. Φράγκων δουκών, οελ. 72-74. 

1568, Μαΐου 26. Ό Φραγκίσκος Κορονέλλος, « ^ονεπιπΐοτ «εηεταίε 

ρετ 1’Π1ιΐ3ϊπ$5Ϊηιο οί: εχεείΐεπΐίδδίπιο 5Γ Π δΓ ^δερίι Ναοί, άιιεει άΐ 
Ναχΐα 61 δί§;πθΓ ά’Αηάτο, Ιπικυροΐ πωλητήριον πράξιν. Κείμενον ίταλιστι 

μετά συνημμένης επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 84 - 86. 

1577, Ιουλίου 15. Άντίγραφον διπλώματος Ιωσήφ Ναοί, δουκός τού 

Αιγαίου Πελάγους καί κυρίου Άνδρου, δι3 οΰ παρέχονται δικαιώματα καί 
γαίαι εις τον Φραγκίσκον Κορονέλλον. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 95 - 97. 

1658, Νοεμβρίου 28. "Άντίγραφον διαταγής Φραγκίσκου Μοροζίνη προς 

τούς μητροπολίτας, επισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καί επιτρόπους τών 

νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους, δπως μή έκτελώσι τάς έκ Κωνσταντινουπό¬ 

λεως διαβιβαζομένας καί εις εκκλησιαστικά πράγματα άφορώσας διαταγάς 

άνευ εΐδήσεως καί εγγράφου συναινέσεως αυτού. (Φάκ. 173). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν ΔΙΕΕ, 7 (1916), σελ. 436-438. 

1686, Φεβρουάριου 10. Διαταγή Φραγκίσκου Μοροζίνη προς τούς επι¬ 

τρόπους Μυκόνου. (Φάκ, 110). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Ιστορικά Σημειώματα, σελ. 139-140. 

1686, Φεβρουάριου 21. Διαταγή Λαυρέντιου νεηίετ, οαρίΐαπ 65ΐΓ3θΓ- 

άίηαπο άεΐΐε πανί, προς τούς προκρίτους Μυκόνου, όπως κομίσωσιν εις 

Πάρον τά επί τριετίαν καθυστερούμενα χαράτζια τής νήσου. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 67 - 68. 

1686, Μαΐου 28. Διαταγή Τπάίο Οτ&άεηί^ο, ρΓοννεάίΐοΓε 6χ1γ30γ- 

άίηβπο, προς τούς επιτρόπους Σκύρου (;). (Φάκ. 182). 

1686, "Οκτωβρίου 18. Διαταγή τού αυτού προς τον ιερέα Μάρκον Κορίν- 

θιον, καντζελλάριον, καί τούς επιτρόπους Μυκόνου περί τών χαρατζίων τής 

νήσου. (Φάκ. 110). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Ιστορικά Σημειώματα, σελ. 141 -142. 

1693, Νοεμβρίου 18. Ό Φραγκίσκος Μοροζίνης άνανεοι τήν προς τούς 

μητροπολίτας, επισκόπους, κληρικούς καί μοναχούς διαταγήν τής 28η? Νοεμ¬ 

βρίου 1658. Βλ. ανωτέρω σελ. 266. (Φάκ. 173). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν ΔΙΕΕ, 7 (1916), σελ. 438-439. 

β'. ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Νήσοι Αιγαίου. 

1580. Ελληνική μετάφρασις φιρμανίου τού Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Γ' υπέρ 

τών νήσων Νάξου, "Άνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλου καί Σύρου. (Φάκ. 184)- 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Γράμματα τών τελευταίων Φράγκων δουκών, 

σελ. 101-105. 

1606. «Τού μεγάλου Βασιλέος καί αύτοκράτορος Σουλτάν Ίμπραΐμ 

ό αϊκτιναμές οπού έδοσεν εις τά νισσά». (Φάκ. 184). 

1695, Μαΐου 24. Σχέδιον επιστολής αδήλου προς άδηλον [επιγράφεται: 

πολλά έκλαμπρε αφέντη αφέντη], (Φάκ. 157). 

1768, "Οκτωβρίου 18. Γράμμα έν αντιγράφω Μανολάκη "Αργυροπού- 

λου, δραγομάνου τού βασιλικού στόλου, προς τούς επιτρόπους «όλων απλώς 

τών νησίων τής "Άσπρης θαλάσσης. Αγγέλλει «δτι έξεδόθη υψηλόν βασιλι¬ 

κόν φερμάνι προστάζον δτι οί κατά τόπους ραγιάδες δλα τά άρματα οπού 

έχουν νά τά συνάζουν καί νά τά βάνουν εις ενα τόπον». (Φάκ. 161). 

1770, Φεβρουάριου 24. Άντίγραφον ηγεμονικού ορισμού τού Πραχίμ- 

πασά, βεζύρη καί καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου, Πάρου, 

Νάξου, Ίου, Σαντορήνης, Αμοργού, "Αστυπάλαιας, Σίκινου, Πολυκάνδρου 

(=Φολεγάνδρου), Μήλου, Κιμώλου, Σίφνου, Σερίφου, Τζιας (Κέω), Θερμίων 

(Κύθνου), Κοΰλουρης, Σπετσών, Πόρου, "Υδρας. Αίγίνης> ΓΙ ατμού. Άνδρου, 
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Τήνου, Σύρου καϊ Σάμου. "Αγγέλλει «δτι έξεδόθη... φερμάνι, προστάζον δτι 

καθώς και έπέρυσι ούτω και εφέτος νά πάρετε τον ταμπάκον τοϋ μιρίου 

αναντίρρητος». (Φάκ. 159). 

1774, "Οκτωβρίου 17. 5Αντίγραφον γράμματος τού δραγομάνου του 

στόλου Νικολάου Μαυρογένους προς τούς επιτρόπους πασών των νήσων τής 

"Ασπρης θαλάσσης, δι’ ού αγγέλλει τήν προσεχή έπίσκεψιν του απεσταλμένου 

του Μιχαλάκη, κομίζοντος γράμματα. (Φάκ. 163). 

1775, Μαρτίου 30. "Αντίγραφου γράμματος τού αυτού προς τούς επι¬ 

τρόπους των Νήσων περί τής προσεχούς επισκέψεως τού Τωάννου Βαλέττα 

καί περί διαχειρίσεως των κοινών. (Φάκ. 159). 

1780, Μαρτίου 17. "Αντίγραφου ορισμού Γαζή Χασάν-πασά, βεζύρη 

καί καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους Πάτμου, Μυκόνου καί Τήνου. 

Προστάσσει νά άποσταλώσι εις Κωνσταντινούπολή οί κολαούζηδες Χαμπά- 

της, Φοΰντης, Σκυλλόπετσος καί' Άλήδης. Έπί τού αυτού φύλλου χάρτου 

αντίγραφου γράμματος τού Νικολάου Μαυρογένους περί τού αυτού ζητήμα¬ 

τος. (Φάκ. 164). 

1784, "Απριλίου 12. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου [Νικολάου 

Μαυρογένους;] προς τούς επιτρόπους των νήσων τής "Ασπρης θαλάσσης. 

Πληροφορεί οτι ιινές, έκ κακίας καί φθόνου όρμώμενοι, άνέφερον «δτι οί 

από τά αυτόθι ραγιάδες, άλλοι μέν πηγαίνουσιν εις άλλους ξένους τόπους, 

καί μέ ξένων νατζιόνα>ν καράβια,... καί άλλοι τελείως άποδημούσι μέ τάς 

φαμίλιας τους καί πηγαίνουσιν εις αυτούς τούς ξένους τόπους καί κατοικούσιν 

εκεί». Συμβουλεύει νά διαφυλάττωνται «καλώς από τά τοιαύτα». (Φάκ. 176)1. 

1788. "Αντίγραφου φιρμανίου προς τούς καδήδες καί βοεβόδας "Άνδρου, 

Τήνου, Σύρου καί Μυκόνου περί αποστολής εις Κωνσταντινούπολή έμπεί- . 5 

ρων γεμιτζήδων. (Φάκ, 159). 

Άχράν. (πάντως τέλους τού ΙΗ' αίώνος). Βασιλικός ορισμός προς τον 

καπετάν-πασάν Χουσεΐν - πασάν περί τής φορολογίας τού οίνου. (Φάκ. 164). 

1806, "Απριλίου 23. Άντίγραφον προσταγής τού δραγομάνου Παναγιω- 

τάκη Μουρούζη προς τού; βοεβόδας καί επιτρόπους των νησιών τής "Άσπρης ] 

θαλάσσης περί τής φορολογίας τής μετάξης. (Φάκ. 164). -] 

1806, "Ιουνίου 11. "Αντίγραφου προσταγής τού αυτού προς τούς επι¬ 

τρόπους καί έπιστάτας «των ναυτικών νησίων καί παραλίων μερών τής ^ 

"Άσπρης θαλάσσης» περί των υπό οθωμανικήν σημαίαν καραβιών καί των 

περί αυτών βασιλικών ασφαλιστηρίων γραμμάτων. (Φάκ. 164). φ 

1806, Δεκεμβρίου 13. Άντίγραφον γράμματος τού δραγομάνου τού 

στόλου Μιχαήλ Χαντζερή προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους των νήσων 

1 Περί τής μεταναστεύσεως ταύιης β?.. Π. Ζερλέντη, Περί άπαγορεύσεως μετοι- 

κήσεως των Νησιωτών εις Τωσίαν, Νησιωτική Έπετηρίς, τόμ. 1 (1918), σελ. 2'όδ-242. 

καί παραλίων τής "Άσπρης θαλάσσης. "Αγγέλλει δτι εδόθη εις αυτόν τό αξίωμα 

τής δραγομανίας. (Φάκ. 164). 

1808, (τουρκικόν 1222), Ιουλίου 14. Ό δραγομάνος Θεόδωρος 'Ρίζος 

αγγέλλει εις τούς έπιστάτας καί επιτρόπους τών Νήσων τήν προσεχή μετά- 

βασίν του εις Χίον, ένθα οφείλουσι νά στείλωσιν άντιπροσάιπονς μετά τών 

φόρων καί εκτάκτων εισφορών. (Φάκ. 164). 

1808, Νοέμβριος. Γράμμα Θεοδώρου "Ρίζου προς τούς επιτρόπους καί 

κατοίκους Νάξου, Μυκόνου, Θερμίων (Κύθνου), Τζιας (Κέω), Σίκινου καί 

Ανάφης, προς ούς αγγέλλει δνι τό αξίωμα τού καπετάν-πασά εδόθη εις τον 

Σαγίδ Άλή πασάν. (Φάκ. 164). 

1808 (τουρκικόν 1222), Δεκεμβρίου 8. Άντίγραφον γράμματος τού 

αυτού προς τούς επιτρόπους τών νήσων "Άσπρης θαλάσσης περί αποστολής 

παλ,αιών κατάστιχων καί λογαριασμών τών καταβληθεισών εισφορών έπί τής 

δραγομανίας τού Μιχαήλ Χαντζερή- (Φάκ. 164). 

1809, Μαρτίου 12. Άντίγραφον γράμματος τού δραγομάνου Τακώβου 

Άργυροπούλου προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Μυκόνου, Τήνου, Σύρου, 

"Άνδρου, Πάρου, "Αντιπάρου, Σαντορήνης, Σίκινου, "Ίου καί Ανάφης."Αγγέλ¬ 

λει δα έξελέγη καπετάν - πασάς ό Καϊμακάμ - πασάς. (Φάκ. 164). 

1809, "Απριλίου 2. "Αντίγραφον μπουγιουρουλδίου Χατζή Άλή πασά, 

βεζύρη καί καπετάν · πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Σάμου, 

"Ύδρας, Πάρου, Σπετσών, Μυκόνου, Σαντορήνης καί Κάσου. Προστάσσει 

δπως άποστείλωσι τό ταχύτερον εις τον βασιλικόν στόλον τούς όρισθέντας 

μελάγμδες. (Φάκ. 164). 

1809, "Απριλίου 2. Άντίγραφον γράμματος "Ιακώβου Άργυροπούλου 

προς τούς αυτούς περί τού αυτού ζητήματος. "Επί τού νοίτου έτερον άντί¬ 

γραφον τού ανωτέρω σημειουμένου μπουγιουρουλδίου. (Φάκ. 164). 

1809, Μα'ίου 19. "Αντίγραφον γράμματος τού αυτού προς τούς έπιτρό- 

πους τών νήσων τής Άσπρης θαλάσσης. Αγγέλλει τήν προσεχή μετάβασίν 

του εις τάς νήσους. (Φάκ. 164). 

1809, Αύγούστου 31. Άντίγραφον γράμματος τού αυτού προς τούς 

αυτούς περί τής φορολογίας τών προβάτων (προβατιάτικα). (Φάκ. 164). 

1811 (τουρκικόν 1225), Σεπτεμβρίου 30. Άντίγραφον ορισμού Χαφίς 

Άλή πασά, βεζύρη καί καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους άπαξαπασών 

τών Κυκλάδων νήσων καί λοιπών τού Αρχιπελάγους παραλία)ν. Αγγέλλει 

εις αυτούς τήν αποβολήν έκ τού αξιώματος τής δραγομανίας τού «απείρου 

καί αναξίου» Θεοδώρου "Ρίζου καί τήν άντικατάστασιν αυτού διά τού Μιχαήλ 

Χαντζερή. (Φάκ. 164). 

1813, Δεκέμβριος. Άντίγραφον μπουγιουρουλδίου τού καπετάν-πασά 

προς τούς επιτρόπους τών νήσων καί παραλίων τής Άσπρης θαλάσσης. 
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Προστάσσει όπως καταβληθώσιν ο! μισθοί των μελάχιδων διά τούς τρεις 

χειμερινούς μήνας. (Φάκ. 164). 

1815 (=τουρκικόν 1229, Ζοα οί Κοιίέ, 30). Αύτοκρατορικόν ψιρμά- 

νιον Μαχμούτ τού Β'. Διατάσσεται ό άρχιναΰαρχος βεζΰρης Χουσρέβ Μεχμέτ 

πασάς καί άπανιες οί είς τά παράλια τής Όθιομανικής Αυτοκρατορίας αρμό¬ 

διοι υπάλληλοι, όπως εν παντί καιρω και ανάγκη παρέχωσι χεΐρα βοήθειας 

είςτά περιπλέοντα ρωσσικά εμπορικά πλοία. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1818, Μαΐου 2. Άντίγραφον γράμματος Μιχαήλ Μάνου, δραγομάνου 

τού στόλου, προς τούς επιτρόπους των νήσων Ψαρών, Μυκόνου, Πάρου, 

Νάξου, Μου, Σαντορήνης, Πάτμου καί Κάσου περί άνανεώσεως των μπου- 

γιουρουλδίων των καραβιών. (Φάκ. 164). 

1818, Αύγουστου 29. Άντίγραφον προσταγής Σεγιδ Χασάν πασά, 

βεζύρη καί καπετάν πασά, προς τούς επιτρόπους των Νήσα>ν, περί αποστολής 

άντιπροσώπανν είς Κωνσταντινούπολην. (Φάκ. 164). 

1819, Ίανουαρίου 20. Άντίγραφον γράμματος τού δραγομάνου Νικο¬ 

λάου Μουροΰζη προς τούς αυτούς. Άνακοινοΐ τήν εκλογήν του είς τό άξίωμα 

τής δραγομανίας καί παραινεί αυτούς νά πολιτεύωνται χρηστώς. (Φάκ. 164). 

Άνδρος. 

1537, Φεβρουάριος. Ιταλική μετάφρασις φιρμανίου τού Σουλτάνου 

Σουλεϊμάν, δΓ ού παραχωρεΐται ή διοίκησις τής νήσου ’Άνδρου είς τον Κρου- 

σϊνον Σομμαρίπαν αντί ετήσιας δόσεως χαρατζίων άσπρων τριάκοντα πέντε 

χιλιάδων. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζ 8 ρ λεν τη, Γράμμ. τελευταίων Φράγκων δουκών, σελ. 79-80. 

1759 (=τουρκικόν 1171, Κθΐώ οαΐ ΕίυθΙ, 21). Επίσημον άντίγραφον 

αύτοκρατορικού φιρμανίου Μουσταφά τού Γ'. Διαταγή προς τούς καδήδες 

τής περιφερείας "Ανδρου, όπως οί ραγιάδες τής νήσου, πλήν τής κατ’ έτος 

τελούμενης δεκάτης, επ’ ούδενί λόγω καταπιεσθώσιν υπό των απεσταλμένα^ 

των τής θαλάσσης καπετάνιον είς πληρωμήν χιλία>ν γροσσίων διά σιτηρεσιον. 

Τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1774 (= τουρκικόν 1187, Ζοα εΐ Καάέ, 8). Επίσημον άντίγραφον 

αύτοκρατορικού φιρμανίου. Έφιστάται ή προσοχή των άρμοδίων υπαλλή¬ 

λων, όπως μή ένοχληθώσιν οί μισθαηαί τής δεκάτης πρόκριτοι των νήσων 

’Άνδρου καί Σύρου παρ’ ανθρώπων εξουσίαν αυθαίρετον άσκούντων. Τουρ¬ 

κιστί. (Φάκ. 162). 

Μύκονος. 

1673, Ιανουάριου 20. Άπόφασις τού βοεβόδα Μυκόνου Μιχαήλ Κανα- 

βούτζου επί διαφοράς κατοίκων τής νήσου. (Φάκ. 109). 
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1674, Ιουνίου 13. Δύο πρατηριώδεις πράξεις έπικυρούμεναι υπό τού 

βοεβόδα Μυκόνου Ίωάννου Μαυροκορδάτου. (Φάκ. 109). 

1674, Ιουνίου 22. Άπόφασις τού βοεβόδα Μυκόνου Ίωάννου Μαυ¬ 

ροκορδάτου επί αστικής ύποθέσεως. (Φάκ. 109). 

1674, Ιουνίου 26. Πράξις τού κοινού νοταρίου Χίου Γεωργίου Μάμουκα, 

δΓ ής ή «Ζαμπέτα τού ίερομονάχου τής Λασκαρίνας» καθιστά καθολικόν 

επίτροπον τον σύζυγόν της Θεόδωρον Κόκκινον τον Καρούσην. Έπικυρούται 

υπό τού βοεβόδα Μυκόνου Ίωάννου Μαυροκορδάτου. (Φάκ. 109). 

1678, Ιουνίου 12. Ό πατήρ τού Μεγάλου Διερμηνέως Αλεξάνδρου Μαυ¬ 

ροκορδάτου ομολογεί ότι έλαβε παρά τού Άνδρέου Καλλίμαχου ασλάνια 

διακόσια, άποδοτέα υπό τής Κοινότητος Μυκόνου. (Φάκ. 109). 

1683, Μαρτίου 21. Τέμαχος αντιγράφου γράμματος Σουλτάνας, συζύγου 

τού Μεγάλου Διερμηνέως Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, προς άδηλον. (Φάκ. 109). 

1687, Μαΐου 10. Διαταγή Μεεμέτ μπέη προς τούς κατοίκους Μυκόνου, 

όπως άποδώσωσι είς τον Τζαννήν Καλαμαράν ρεάλια 300, καταβληθέντα 

ύπ’ αυτού διά τά χαράτζια τής νήσου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλε ντη, Σύστασις τοϋ Κοινού των Μυκονίων, σελ. 45. 

1687, Ιουνίου 9. Διαταγή Μεεμέτ μπέη προς τούς ιερείς καί κατοίκους 

Μυκόνου περί καθυστερούμενων φόρων τής νήσου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 46. 

1687- 1688. Αποδείξεις τού Μεεμέτ μπέη έμφαίνουσαι ότι κατεβλήθη- 

σαν τά «δοσίματα» τής νήσου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθησαν αυτόθι, σελ. 45 - 48. 

1710, Μαρτίου 30. Εντολή τού δραγομάνου τού στόλου Ίωαννάκη, οί 

προεστώτες Μυκόνου κρίνουσιν ενώπιον τού βοεβόδα κυρίτζη Κωνσταντή 

ΰπόθεσιν κατοίκων τής νήσου. (Φάκ. 157). 

1710, Όκτωβρίου 19. Άπόφασις τού δραγομάνου Ίωαννάκη καί των 

προεστώτων επί διαφοράς κατοίκο)ν. (Φάκ. 157). 

1753, Νοεμβρίου 26. Γράμμα Στεφάνου Δημάκη, δραγομάνου τού βασι¬ 

λικού στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου, είς οΰς άγγελλει ότι. έδόθη καί 

πάλιν είς αυτόν τό άξίωμα τής «δραγομανίας». (Φάκ. 161). 

1754, Ιουλίου 9. Γράμμα τού αυτού προς τούς άρχοντας καί προεστώ- 

τας τής νήσου. Αγγέλλει τήν προσεχή μετάβασιν τού καπετάν - πασά. (Φάκ. 161). 

1765, Φεβρουάριου 14. Γράμμα Κ. Μουρούζη (;), δραγομάνου τού βασι¬ 

λικού στόλου, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Μυκόνου, δΓ ού αγγέλλει 

ότι τό ίλτιζάμι τής νήσου έδόθη είς τον Ισμαήλ άγαν. (Φάκ. 161). 

1766, Μαρτίου 1. Μπουγιουρουλδί Χουσεΐν πασά, βεζύρη καί καπετάν- 

πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Μυκόνου. Αγγέλλει ότι τό ίλτι- 
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ζάμι τοΰ τρέχοντος έτους 1179 έδόθη «επάνω εις όλους τούς ραγιάδες 

μακτοΰ». Κείμενον τουρκικόν μετ" επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 161). 

1766, Ιουνίου 20. Γράμμα Νικολάου Ρωσσέτη, δραγομάνου τού βασι¬ 

λικού στόλου, προς τούς επιτρόπους Μυκόνου, περί τού «άπάλτου (πρρα1ί:ο= 

ένοικίασις) τού ταμπάκου». (Φάκ. 161). 

1766, Ιουλίου 17. Γράμμα τού αυτού προς τούς αυτούς. 3Αγγέλλει την 
προσεχή επίσκεψίν του. (Φάκ. 161). 

1767, Μαρτίου 14. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου Μανολάκη 

Άργυροπούλου προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί τής διαχειρίσεως των 

φορολογικών καί διοικητικών πραγμάτων τής νήσου. (Φάκ. 176). 

1768, Μαρτίου 1. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου Ίωάννου Πετρη- 

νοΰ (;) προς τούς αυτούς. Αγγέλλει δτι τό ίλτιζάμι τού τρέχοντος έτους έδόθη 
εις τον "Αντώνιον 'Ρεΐζην. (Φάκ. 161). 

1775, Φεβρουάριου 1. Γράμμα τού δραγομάνου Νικολάου Μαυρογένους 

προς τούς επιτρόπους Μυκόνου περί τής συλλήψεως κακοποιών. (Φάκ. 161). 

1777, "Απριλίου 26. Γράμμα αποδεικτικόν τών επιστατών τού μπάλτου 

( — ορφαίίο) τών νησίων έμφαίνον δτι έπώλησαν τό μίρι τού ταμπάκου 
τής Μυκόνου. (Φάκ. 172). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλεντη, Σύστασις τοΰ Κοινοί τών Μυκονίων, σελ. 92. 

1790, Ιουλίου 1. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου Κωστάκη Χαν- 

τζερή προς τούς επιτρόπους Μυκόνου. Έντέλλεται δπως έξετάσωσι αστικήν 

ύπόθεσιν. Έπί τού αυτού φύλλου άπόκρισις τών ανωτέρω. (Φάκ. 161). 

1792, Μαρτίου 1. Γράμμα τού αυτού προς τούς αυτούς. "Αγγέλλει την 
εκλογήν νέου καπετάν - πασά. (Φάκ. 161). 

1804, Ίανουαρίου 25. Γράμμα τού δραγομάνου Παναγιωτάκη Μου- 

ρούζη πρός τούς επιτρόπους Μυκόνου περί τής φορολογίας τού οίνου. (Φάκ. 161). 

1805, Φεβρουάριου 15. Γράμμα τού αυτού πρός τούς αυτούς, περί 
φορολογικών υποθέσεων τής νήσου. (Φάκ. 161). 

1805, Ιουνίου 22. Γράμμα τού αυτού πρός τούς αυτούς. Προστάσσει 
δπως μή δέχωνται ώς επιτρόπους τών κοινών ξένους υπηκόους. (Φάκ. 161). 

1805, "Ιουνίου 23. Γράμμα τού αυτού πρός Λεονάρδον Βαλέτταν, Τζαννήν 

Δεσούδαν, Χατζή - "Αντώνιον Μπατήν, Ίωάννην Παπαδάκην, Ίωάννην Γρυ- 

πάρην, "Αντώνιον Λεβαντήν καί Πέτρον Κανισκάν. Προστάσσει δπως μετά 

τών διορισθέντων δύο επιστατών «προεστεύωσιν εις τό κοινόν τής Μυκόνου». 

(Φάκ. 161). 

1806, "Ιούλιος. Γράμμα τού αυτού πρός τούς επιτρόπους Μυκόνου περί 
φορολογίας τών πλοίων. (Φάκ. 161). 

1807, Μαΐου 7. Γράμμα τού δραγομάνου Μιχαήλ Χαντζερή πρός τούς 

επιτρόπους Μυκόνου περί φορολογικών ζητημάτων. (Φάκ. 161). 
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1808, "Οκτώβριος. Γράμμα παραινετικόν τού δραγομάνου Θεοδώρου 

'Ρίζου πρός τούς αυτούς. (Φάκ. 161). 

1809, Μαρτίου 14. "Αντίγραφον ορισμού Χατζή Άλή πασά, βεζύρη 

καί καπετάν - πασά, πρός τούς επιτρόπους καί κατοίκους Μυκόνου περί φορο¬ 

λογικών υποθέσεων (μελάγώες). (Φάκ. 164). 

1809, Μαρτίου 30. Γράμμα "Ιακώβου Άργυροπούλου, δραγομάνου τού 

βασιλικού στόλου, πρός τούς αυτούς. "Αγγέλλει δτι 6 Πέτρος Μαυρογένης 

καί ό Κυριάκός Σαντουλάκης έμέτρησαν διά λογαριασμόν τής νήσου τά συνή¬ 

θους διδόμενα άσπρα τοΰ πεοινατίον γρόσσια 6677, τά οποία τό κοινόν οφείλει 

νά καταβάλη έντόκως είς τούς ανωτέρω. (Φάκ, 170). 

1809, "Ιουνίου 4. Γράμμα τού αυτού πρός τούς επιτρόπους Μυκόνου 

περί κληρονομικής ύποθέσεως κατοίκων. (Φάκ. 170). 

1809, "Ιουνίου 16. Γράμμα τού αυτού πρός τούς αυτούς. "Αγγέλλει δτι 

έπληρώθησαν υπό τών απεσταλμένων τοΰ Κοινού γρόσσια 200 «διά την χαρο¬ 

ποιόν εΐδησιν τού πασαλικίου τού υψηλότατου καί πολυχρονίου καπουδάν- 

πασά». (Φάκ. 170). 

1809, Σεπτεμβρίου 15. Γράμμα τού αυτού πρόςτούς αυτούς. (Φάκ. 176). 

1809, "Οκτωβρίου 20. Άπόδειξις Γεωργίου "Αργυροπούλου, εμφαίνουσα 

δτι ελήφθη παρά τού Λεονάρδου Βαλέττα ό μπακιγες τής νήσου, γρόσσια 

4376. (Φάκ. 176) 

1809, "Οκτωβρίου 27. Καντζελλαρική σεντέντζα (άπόφασις) τού άρχοντος 

μεγάλου ποστελνίκου Τζελεπή Γεωργίου "Αργυροπούλου καί τών προεστώτων 

τής νήσου επί αστικής ύποθέσεως. (Φάκ. 164). 

1810, Μαρτίου 14. Γράμμα Θεοδώρου 'Ρίζου, δραγομάνου τού στόλου, 

πρός τούς αυτούς. (Φάκ. 161). 

1810, "Ιουλίου 18. Προσταγή Χατζή Χουσεΐν μπέη, σερασκέρη Άσπρης 

θαλάσσης πρός τούς επιτρόπους Μυκόνου καί Τήνου, δπως συλληφθή ό κουρ¬ 

σάρος καπετάν Σπόρος. (Φάκ. 177). 

1810, "Οκτωβρίου 11. Γράμμα "Ιακώβου "Αργυροπούλου πρός τούς 

επιτρόπους Μυκόνου. (Φάκ. 176). 

1812, "Ιουνίου 14. Αντίγραφον γράμματος τού δραγομάνου Κωνσταν¬ 

τίνου Μαυρογένους πρός τούς επιτρόπους Μυκόνου περί φορο?ωγικών καί 

άλλων υποθέσεων τής νήσου. (Φάκ. 161). 

1815, Αύγούστου 18. Γράμμα τού αυτού πρός τούς αυτούς περί έκδό- 

σεως Μανιατών φυγάδων. (Φάκ. 161). 

1816, Φεβρουάριου 19. Γράμμα τού δραγομάνου Μιχαήλ Μάνου πρός 

τούς αυτούς περί καταβολής εκτάκτου εισφοράς έκ γροσσίων 2301 πρός άπο- 

περάτωσιν τών έπί τού Δουνάβεως βασιλικών κάστρων. (Φάκ. 161). 

Επετηριε Εταιρεία*; Βυζαντ. Σπουδον. ΙΓ'. 18 
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1816, Απριλίου 12. Γράμμα τοΰ αυτοί προς τούς αυτούς περί ανωμα¬ 

λιών περί την καταβολήν των φόρων καί έκτακτων εισφορών. (Φάκ. 161). 

1818, Σεπτεμβρίου 26 Γραμμα τοΰ αΰτοΰ προς τούς αυτούς περί φορο¬ 

λογικών υποθέσεων τής νήσου. (Φάκ. 161). 

1819, 5Απριλίου 9. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Νικολάου Μουροΰζη προς 
τούς επιτρόπους Μυκόνου περί φορολογικών υποθέσεων. (Φάκ. 161). 

1819, Μαΐου 19. Γράμμα Κωνσταντίνου Πλαγηνοΰ προς τούς αυτούς. 

Αγγέλλει την προσεχή μετάβασιν τοΰ δραγομάνου εις Χίον καί προσκαλεΐ 

τους επιτρόπους να στείλωσιν αντιπροσώπους μετά τών λογαριασμών τοΰ 
κοινού καί τών συνήθων «δοσιμάτων». (Φάκ. 161). 

1819, Οκτωβρίου 17. Γραμμα Νικολάου Μουρούζη προς τούς αυτούς. 

Αγγέλλει τήν γέννησιν τοΰ σεχζαδέ σουλτάν \4χμέδ. (Φάκ. 161). 

1819, Δεκεμβρίου 23. Γράμμα τοΰ αΰτοΰ προς τούς αυτούς. Προστάσ- 

σει να σταλώσιν άντιπρόσα>ποι «φέροντες ανελλιπή τά τοΰ πεσινατίου». 

(Φάκ. 161). 

3Αχρόν. Αναφορά τών προεστώτων καί κατοίκων Μυκόνου προς άδηλον 

δραγομάνον, παρ5 οΰ έξαιτοΰνται «νά μή έπιτεθή» εις αυτούς «ό περί προ- 

βάτων βαρύτατος ζυγός». (Φάκ. 172). 

Νάξος. 

1581. Άντίγραφον χοτζετίου τοΰ Έμέτ καδή. (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη ύπό Π. Ζερλέντη, Γράμμ. τελευτ. Φράγκων δουκών, σελ. 105-107. 

1598, Ιανουάριου 28. Γράμμα αποδεικτικόν’ίωάννου Χωνιάτου, δουκός 

Νάξου καί "Ανδρου καί βοεβόδα παντός Αιγαίου Πέλαγους, άφορών εις 

πώλησιν αυθεντικών χωραφίων εις Χρουσήν καί Νικόλαον Σομμαρίπαν. 

(Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 108 -109. 

1600, Δεκεμβρίου 5. Γράμμα (ντεσκερες) Ίωάννου Χοινιάτου, «δουκός 
τής Νάξου καί επιτρόπου τοΰ αΰθεντός». (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 114. 

1608, Μαρτίου 15. Γράμμα τών ιεμένηδων Ηωάννου Χωνιάτου καί 

Θεοδώρου Καζανόβα, δηλούντων ότι έπώλησαν εις Δομένικον Τζίλιον «ολα 

τα δικαιώματα οπού ηχε και θελι εχη ει. βασιλια εις τον τοπον τον λεγόμενόν 
Άπλικι» (εν Νάξφ). (Φάκ. 184). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ, 118. 

1.627 (μουσουλμανικόν έτος 1038). Άκτιναμές προς τον καδήν τής 
Ναξίας. (Φάκ. 184). 

1684, Όκτωβρίου 7. Γράμμα τοΰ νοταρίου Νάξου Νικολάου Άνα- 

πλιώτη, δΓ οΰ ό Σαΐν αγάς δηλοΐ δτι κατ’ εντολήν τοΰ Μπεκίρ μπέη, φλαμ- 
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πουριάρη Νάξου καί Πάρου, έλαβε παρά τοΰ κονσόλου Χρουσάκη Κορονέλ- 

λου ρεάλια 502. (Φάκ. 177). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 121-126. 

1684, Όκτωβρίου 8. Άπόδειξις Μπεκίρ μπέη, φλαμπουριάρη Ναξίας 

καί Πάρου, έμφαίνουσα δτι έλαβε παρά τοΰ κονσόλου Χρουσάκη Κορονέλλου 

ρεάλια 600 διά τήν δεκατίαν τοΰ έτους. (Φάκ. 177). 

9Αχρόν. Γράμμα τοΰ μεγάλου Καδή προς τον κόνσολον Χρουσάκην 

[Κορονέλλον]. (Φάκ. 177). 

1687, Όκτωβρίου 8- Άπόδειξις Μπεκίρ μπέη, φλαμπουριάρη Νάξου καί 

Πάρου, έμφαίνουσα δτι ελήφθησαν από τον κόνσολον Ναξίας Χρουσάκην 

Κορονέλλον ρεάλια 600 διά τήν δεκατίαν τοΰ έτους 1684. (Φάκ. 177). 

1695, Σεπτεμβρίου 29. Όρισμός Μεεμέτ μπέη, σερδάρη πάσης "Ασπρης 

θαλάσσης καί έπιτρόπου τοΰ καπετάν · πασά, προς τούς ιερείς και γέροντας 

τών χωρίων Ναξίας, όπως κομίσωσι εντός τασσομένης προθεσμίας τό γεμε- 

κΜκί ( = σιτηρέσιον) τοΰ καπετάν - πασά. (Φάκ. 177). 

1700 ( = τουρκικόν 1111, Ζοα θ! Καάέ, 11). Φιρμάνιον τοΰ Σουλτάνου 

Μουσταφά τοΰ Β' προς τον καδήν Νάξου καί Πάρου, δπως διανείμη δικαίως 

εις τούς νομίμους κληρονόμους τήν περιουσίαν τοΰ άποθανόντος Μανόλη, 

αδελφού τής Σοφίας Παπαριάς. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1705, Όκτωβρίου 12. Γράμμα Άχμέτ πασά, πασά καί φλαμπουριάρη 

Παροναξίας, προς τούς πρωτοπαπάδες, γέροντας καί ραγιάδες Νάξου. Αγγέλ¬ 

λει δτι ό Σουλτάνος έδωσεν εις αυτόν τό «φλάμπουρο Ναξίας καί Πάρου». 

(Φάκ. 177). 

3Αχρόν. Διαταγή τοΰ αυτού προς τον Μουσελίμην Νάξου, οποις επιβάλη 

εις τον Γιαννάκην Δελλαρόκαν νά κτίση τήν έπί τής «βασιλικής στράτας» 

άνοιχθεΐσαν θύραν τής οικίας του. (Φάκ. 177). 

1715, Ιουλίου 17. Όρισμός Μεεμέτ, καπετάν - πασά πάσης "Ασπρης 

θαλάσσης, προς τούς επιτρόπους Νάξου, περί αστικής ΰποδέσεως. (Φάκ. 177). 

1718, Αΰγούστου 7. Διαταγή Μουσταφά μπέη, φλαμπουριάρη Πάρου 

καί Νάξου καί σερασκέρη τών βασιλικών φρεγάδων, προς τον παπά-Ίωάν- 

νην καί τούς λοιπούς κατοίκους Σαγκρίου, δπως μή ενοχλώ σι τον Γιακου- 

μάκην [Μπαρότζην;]. (Φάκ. 177). 

1719, Μαΐου 31. «Ζητήματα χωριανά» απάνω εις τούς τόπους» καί « Από- 

κρισι στα ζητήματα χωριανά»». Έν αντιγράφω». (Φάκ. 154). 

Έξεδόθησαν ύπό Π. Ζερ λέντη, Φεουδ άλικη Πολιτεία, σελ. 75-79. 

1719, Ιουλίου 20. Μπουγιουρουλδί Μουσταφά μπέη, δπως μή παρενο- 

χλώνται παρ5 οΰδενός ό παπά- Νικόλας, ό παπά Όρφανός καί ό ιερομόναχος 

Σπανομαρίδης. (Φάκ, 177). 
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1720, “Ιουνίου 28. Όρισμός του αύτοΰ: «Προσταζο εσάς ολους οπού 
εχαμετε το σουλφη (= εξοφλητικού γράμμα) με Τ0 γεοργακη σπηρηδω 

παρεφθης οπού ηδιτε τον ορισμο μας να τον δίνετε του ανοθεν γεοργακη 

εκατό πενήντα γροσα και να περνετε το χοραφη οπού του εδοσετε επηδί και 
να ηνε γελασμένος...». (Φάκ. 177). 

(1721). Αντίγραφου φιρμανίου περί φορολογικών ζητημάτων τής 
νήσου. (Φάκ. 154). 

Εξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 79-80. 

(1721). Αντίγραφου ορισμού τοΰ καπετάν - πασά περί αιτημάτων των 
κατοίκων τής Νάξου. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 80-83. 

1723 ( — τουρκικόν 1134, 15). Αΰιοκρατορικόν φιρμάνιον Άχμέτ 
τοΰ Γ . Διαταγή προς τόν Καδήν Νάξου, όπως προστατεΰση τον Χριστόδου¬ 

λον και τόν Σταμάτην, κατοίκους τής νήσου καί έργάτας τής αΰτόσε αλυκής, 

άπορούς παρενοχλοΰντας αυτούς, καθότι, βάσει τοΰ εις χεΐράς των χοτζετίου,' 

οί εϊρημένοι από τής κατακτήσεως τής νήσου από πατρός εΐς υίόν δ.ετέλεσαν 

εργαζόμενοι εις την εν λόγφ αλυκήν. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1726 ( = τουρκικόν 1137, Μοίιαττειη, 20). “Επίσημον αντίγραφου αύτο- 

κρατορικοΰ φιρμανίου “Αχμέτ τοΰ Γ'. Διαταγή προς τόν Καδήν καί βοεδό- 

δαν Νάξου, δπως^ άποκαταστήσωσιν εις τήν προτέραν υπηρεσίαν των τούς 

ραγιάδες Φραντζΐσκον, Χρίστον καί Σταμάτην, ανέκαθεν έργαζομένους εις 

τήν δημοσίαν αλυκήν καί άπολυθέντας άνευ αιτίας υπό τοΰ προηγουμένου 
βοεβύδα. Τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1731, Μαϊου 28. Προσταγή τοΰ καπετάν - πασά πάσης “Άσπρης θαλάσ¬ 

σης πρύς τόν βοεβόδαν Νάξου περί τής δέκατης τής νήσου. (Φάκ. 164). 

1732, Δεκεμβρίου 7. Γράμμα συμφωνητικόν άφορών εις χρέος τοΰ άπο- 

θανοντος Φραγκίσκου Σομμαρίπα προς τόν δραγομάνον τής βασιλικής αρμά¬ 

δας Γεώργιον “Ρεμαδάνην. (Φάκ. 157). 

Π34, “Ιουνίου 29. “Αντίγραφου γράμματος εξοφλητικού (οονλψι), επι- 

βεβαιουμενον υπό Γεωργίου Έεμαδάνη, δραγομάνου τής βασιλικής αρμάδας. 
(Φάκ. 157). 

1 ί36, Μάρτιος. Ηγεμονικός όρισμός Χατζή Μεχμέτ πασά, βεζύρη καί 

καπετάν-πασά, προς τούς επιτρόπους Νάξου περί φορολογικών ζητημάτων. 

Τουρκιστί μετ επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 161). 

1'38’ -Αύγουστου 22. Απόφασις Μεεμέτ μπέη, σερασκέρη των βασιλι¬ 

κών φρεγάδων, επί κληρονομικής διαφοράς κατοίκων τής νήσου. (Φάκ. 177). 

1738~(= τουρκικόν 1149, ΜοΙι&γγθιιί, 30). “Επίσημον αντίγραφου αύτο- 

κρατορικοΰ φιρμανίου. Διαταγή προς τόν Καδήν, τόν επιστάτην καί βοε¬ 

βόδαν Νάξου, όπως συλληφθώσιν οί επί διαρπαγαΐς καί δ.αρρήξεσι κατηγο¬ 

ρούμενοι Φραντζίσκος Γερμανός, οί υ!οί καί ό αδελφός αύτοΰ, επιστραφώσι 

τά διορπαγέντα εις τούς δικαιούχους καί έγκλεισθώσιν οί είρημένοι κακοποιοί 

εις κατάλληλον φροΰριον. Τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1742. «Έξηγη σις τοΰ όρισμοΰ τοΰ βασιλικού προς τόν υπέρτατου βεζύρη 

καί καπετάν - πασά» περί φορολογικών ζητημάτων. (Φακ. 154). Ο φάκελος 

περιέχει δύο αντίγραφα. 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, ένθ’ άνωτ., σελ. 85-87. 

1742, Σεπτεμβρίου 17. “Απόφασις Μεεμέτ μπέη, σερασκέρη των βασι¬ 

λικών φρεγάδων, επί διενέξεως κατοίκων τής Νάξου. (Φάκ. 177). 

1745, Σεπτεμβρίου 3. Όρισμός τοΰ αύτοΰ άφορών είς διένεξιν κατοίκων 

τής Νάξου. (Φάκ. 177). 

1745, Σεπτεμβρίου 14. Όρισμός τοΰ αύτοΰ περί των «δοσιμάτων» τοΰ 

κατοίκου Καλοξύλου Γεωργίου Κεφαλά, καταγγείλαντος οτι οί επίτροποι τοΰ 

χωρίου επέβαλον είς αυτόν υπέρογκου φορολογίαν. (Φάκ. 177). 

1749 (έ'τος τουρκικόν 1161). Σημείωμα περί τών καταπιέσεων καί τών 

αυθαιρεσιών τοΰ Χαλΐλ αγά, είς δν έδόθη τό Ιλτιζάμι τής Νάξου. (Φάκ. 164). 

1753. Δύο αντίγραφα προσταγής τοΰ Σουλτάνου προς τόν καπετάν-πασάν 

καί τόν ναΐπην Ναξίας. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, 87-90. 

1754, Δεκέμβριος. “Αντίγραφου αναφοράς τών κατοίκων τής Νάξου προς 

Στέφανον Δημάκην, δραγομάνον τοΰ βασιλικού στόλου, περί τών καταπιέ¬ 

σεων, άς ύφίστανται παρά τών εντοπίων αρχόντων. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 91 - 93. 

1757, Μαΐου 9. Γράμμα Νικολάου Μαυρογένους, δραγομάνου τοΰ στόλου, 

προς τόν πρωτονοτάριον, τόν παπά “Ααρών καί τόν Ματθαίον. (Φακ. 176). 

1760- 1762. Τετράδων έκ φύλλων 10 περιέχον διαφόρους λογαριασμούς 

αφορώντας είς τό υπό τής νήσου τελούμενου χαράτζι. (Φάκ. 16). 

1762, “Οκτωβρίου 14. Γράμμα Θωμά Δημάκη, δραγομάνου τοΰ βασι¬ 

λικού στόλου, προς τόν καδήν Νάξου, ον παρακαλεΐ να βοηθηση τόν ιερέα 

Πέτρον Ντεζαουράριον νά εΐσπράξη τά όψειλόμενα είς αυτόν ασπρα. (Φακ. 176). 

1770. Τετράδων εκ φύλλο^ν 7 επιγραφόμενον: «τευτέρι τής αποκοπής 

τών ελιών στους 1770, όποΰ ειτων ό Λιασκός βοϊβοντάς». Φορολογικά Νάξου. 

(Φάκ. 17). 

1770 (τουρκικόν 1183, δαίβτ 20). Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον Μουσταφά 

τοΰ Γ'. Διαταγή προς τόν Καδήν Νάξου, οπο^ς προστατευθή ή Χριστιανή 

Μαρτορίνα από τόν Τωάννην Γεωργίου, προξενοΰντα βλάβας είς τά κτήματα 

αύτής. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1775, Ιανουάριου 1. Γράμμα Νικολάου Μαυρογένους, δραγομάνου τοΰ 

σιόλου, προς Δελλαρόκαν, είς Νάξον. “Αγγέλλει ότι εξεδόθη μπουγωυρουλδί, 



278 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ 
279 

«εις τό όποιον διορίζει, παραγγέλλει καί προστάζει εις ολους τούς καπεταναίους 

και εις ολους τούς λοιπούς εξουσιαστάς... διά την τιμιότητα σου, δτι να είσαι 
δηλαδή ανενόχλητος και ελεύθερος...»(Φάκ. 163). 

1775, Αύγουστου 13. Γράμμα αποφασιστικόν Νικολάου Μαυρογένους 
επί κληρονομικών διαφορών κατοίκων τής Νάξου. (Φάκ. 163). 

1776, 3Απριλίου 10. Γράμμα τοΰ αυτού προς Χουσεϊν τζαούσην καί 

προκρίτους Νάξου. Διατάσσει νά έξετάσωσι κληρονομικήν ύπόθεσιν κατοίκων 
τής νήσου. (Φάκ. 163). 

1776, Αύγουστου 22. ’Απόδειξις τού αύτοΰ εμφαίνουσα δτι ή νήσος 

Νάξος επλήρωσε τον μπακιέν τής δεκατίας διά τό τουοκικόν έτος 1190. 
(Φάκ. 164). 

1776, Οκτωβρίου 7 και 1777, Ιανουάριου 10. Δύο επιστολαί Νικολάου 

Μαυρογένους προς Λορέντζον Δελλαρόκαν, εις Νάξον, (Φάκ. 163). 

1778, Ιανουάριου 20. Όρισμός Γαζή Χασάν πασά, βεζύρη καί καπε- 

τάν-πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Νάξου περί διενέξεων μεταξύ 

Φράγκων καί 'Ρωμαίων. Κείμενον τουρκιστί μετά μεταφράσεως έλληνιχής 
(Φάκ. 178). 

1779, Αύγουστου 30. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου 'Ρωσσέτη 

προς τούς επιτρόπους Νάξου. Προστάσσει όπως άποστείλωσιν εις Πελοπόν¬ 

νησον πάντας τούς εν τή νήσψ ευρισκομένους Μοραΐτας. (Φάκ. 173). 

1781, Αύγουστου 9. Γράμμα τού δραγομάνου Νικολάου Μαυρογένους 

προς τον πρώην αύθέντην καί ηγεμόνα Ούγκροβλαχίας Ίωάννην Εμμα¬ 

νουήλ 'Ρωσσέτην, βοεβόδαν, είς Νάξον. (Φάκ. 153). 

1782, Μαρτίου 1. Ηγεμονικός όρισμός Γαζή Χασάν πασά, βεζύρη καί 

καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Μπούργου καί Κάστρου 

Ναξίας. Αγγέλλει δτι τό ιλτιζάμι τοΰ τουρκικού έτους 1196 εδόθη είς τον... 

(τό ονομα δεν εγράφη εν τώ όρισμώ). Κείμενον τουρκιστί μετ’ επισήμου 
ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 178). 

1786, Ιανουάριου 6. Γράμμα αδήλου δραγομάνου [Νικολάου Μαυρο¬ 

γένους;] προς τούς επιτρόπους Νάξου. (Φάκ. 161). 

1 <86, Σεπτεμβρίου 23. Γράμμα τού δραγομάνου τού στόλου Μαυρογέ¬ 

νους προς τούς αυτούς περί διαφοράς κατοίκων τής νήσου. (Φάκ. 163). 

1788, Σεπτεμβρίου 17. Επιστολή τού άρχοντος καμινάρη Ίωάννου 
Μαυρογένους προς άδηλον. (Φάκ. 163). 

1789, Μάρτιος. Γράμμα τού δραγομάνου τού βασιλικού στόλου προς 

τούς επιτρόπους τής Νάξου.'Ανακοινοΐ άπόφασιν τού καπετάν-πασά περί 
κακοποιών. (Φάκ. 163). 

1759, Μαρτίου 1. Μπουγιουρουλδί Γαζή Χασάν πασά, βεζύρη καί 

καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Νάξου. Αγγέλλει δτι τό 

Κατάλογος τής συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη. 

ιλτιζάμι τής νήσου εδόθη μακτού είς τον ράγιάν τής νήσου. Τουρκικόν κεί¬ 

μενον μετ3 επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 178). 

1789, Μαρτίου 10. Γράμμα τού δραγομάνου Ίωάννου (;) Μαυρογένους 

προς τούς επιτρόπους Κάσίρου καί Μπούργου περί, συναφθέντος ύπό των 

Κοινοτήτων δανείου προς πληρωμήν των φόρων. (Φάκ. 176). 

1790, Αύγούστου 10. Γράμμα αποφασιστικόν τού δραγομάνου Κώστακη 

Χαντζερή. (Φάκ. 176). , ν ^ „ 
1791, Ιανουάριου 7. Γράμμα τού δραγομάνου Κωστακη Χαντζερή 

προς Μάρκον Πολίτην.3Εντέλλεται δπως έξετάση αστικήν ύπόθεσιν. (Φάκ. 163). 

1792, Ιουλίου 4. Γράμμα τού αύτού προς τούς επιτρόπους Κάστρου, 

Μπούργου και χωρίων περί φορολογικών ζητημάτων. (Φάκ. 163).^ 

1795, Ίανουαρίου 20. Επιστολή τού Καδή Σουλεϊμάν έφέντη προς 

Λορέντζον Δελλαρόκαν, είς Νάξον. (Φάκ. 177). ^ __ 

1795, Μαρτίου 1. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Κωστάκη Χαντζερή προς 

τούς επιτρόπους καί κατοίκους των χωρίων Ναξίας. Αγγέλλει οτι το ιλτιζάμι 

τού οικονομικού έτους (τοαπιι) 1209 εδόθη μακτού προς δλον τόν ράγιάν 

(Φάκ. 163). ν .. 
Αδήλου έτους, Μαρτίου 17. Γράμμα τοΰ αυτού προς Πολκοβνιτζον. 

Αγγέλλει την άθώωσιν τοΰ Φραγκοπούλου καί εντέλλεται νά επιστάτηοη 

«είς τό νά ξεβουλλωθή τό όσπίτιόν του». (Φάκ. 163). . 

Άχρόν. Άντίγραφον γράμματος τού αύτού περί καθορισμού ορίων κτη¬ 

μάτων. (Φάκ. 163). ^ χ 5 
1795, Σεπτέμβριος. Γράμμα Γεωργίου Σερδάρη προς τους επίτροπους 

Νάξου περί αστικής ύποθέσεως. (Φάκ. 163). 7 

1796, Μαρτίου 1. Μπουγιουρουλδί Γαζή Χουσείν πασά, βεζύρη και 

καπετάν - πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Κάστρου καί Μπουργου. 

Άνακοινοΐ δτι τό ιλτιζάμι τού έτους 1210 εδόθη μ«*™ύ ^ δλον τόν ράγιάν. 

Τουρκικόν κείμενον μετ3 επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 178). 

1797, Δεκεμβρίου 31. Γράμμα τού δραγομάνου τοΰ στόλου Αλεξάνδρου 

Σούτζου προς Ανδρόνικον Πραντοΰναν. (Φάκ. 176). 

Άχρόν. Γράμμα τού αύτού προς προκρίτους Κάστρου. Κατα^ το άπο- 

στελλόμενον μπουγιουρουλδί, προστάσσει νάκλείσωσι είς φυλακήν και περιορι- 

σωσι εντός τού μοναστηριού τών Λαζαραίων «όλους τούς εύρεθέντας αύτοσε 

Φραντζέζους». (Φάκ. 176). _ , 
1800, Απριλίου 21. Γράμμα τού δραγομάνου τού σϊόλου Ιωάννου 

Καρατζά προς τούς επιτρόπους Νάξου περί τών άσπρων των δι ηγεμονικού 

ορισμού άπαιτηθέντων μελάχιδων. (Φακ. 164). ^ ^ 

1800, Σεπτεμβρίου 23. Γράμμα τού αύτού προς τούς αύτούς περί κατη¬ 

γοριών καί συκοφαντιών είς βάρος τού άρχοντος αγά Γεωργίου Φραγκοπου- 

λ ου. (Φάκ. 1 7 6). 
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χ ^800- Σεπτεμβρίου 23. Γράμμα του αυτοί προς τους επιτρόπους Κάστρου 
περί έκτελέσεως της διαθήκης τοΰ Φιλίππου Δραγομανάκη. (Φάκ. 163). 

1800, Ζοη εΐ Ηιό]έ, 14. Καθορισμός φορολογίας κατ’ αποκοπήν (κεσίμι) 

διά τα περιβόλια τοΰ Τζαμπατή Μπαρότζη. (Φάκ. 177). 

ν *80\Α^νουστου 26. Αποφασιστικόν γράμμα των προεστώτων Νάξου 
περί αστικής ύποθέσεως, γενόμενον εν Χίφ παρουσία τοΰ δραγομάνου Ίωάν- 

νου Καλλίμαχου και επικυρουμενον ύπ’ αυτοί. Συνημμένως παλαιόν άντί- 

γραφον μετά γαλλικής μεταφράσεως. (Φάκ. 163). Έν τφ αΰιφ φακ. έτερον 

άντίγραφον επί χάρτου φέροντος τον τίτλον: «Οθαηοείίεπε ίπιρετίαΐΐε εΐ 
Ρταηραΐεο έ Νηχιθ». 

1801, Αύγουστου 26-28. Εντολή τοΰ δραγομάνου Ίωάννου Καλλίμα¬ 

χου, καθίσταται διαιτητική επιτροπή, ΐνα κρίνη υπόθεσιν κατοίκων τής Νάξου. 

Συνημμένως άπόφασις των διαιτητών, έπικυρουμένη υπό τοΰ εΐρημενού δρα¬ 
γομάνου. (Φάκ. 163). 

1803 (= τουρκικόν 1217, Ζοα εΐ Καόέ, 10). Αύτοκρατορικόν φιρμά- 

νιον Σελίμ του Γ'. Διαταγή προς τον Καδήν Νάξου, όπως απαγόρευση εις 

τονς/ Σομμαρίπαν, Παντελήν, Ίωάννην Χαδεμάκην ώς και εις τον Χατζή 

Βασίλην καί τήν σύζυγον αύτοΰ νά παρενοχλώσι τον Ίωάννην Άτζιράκην. 

Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

Χ 1803, Ιουνίου 3· Άντίγραφον γράμματος Ίωάννου Καλλιμάχου προς 
τους επιτρόπους Νάξου περί διενέξεως κατοίκων. (Φάκ. 163). 

1803, Δεκεμβρίου 5. Όρισμός Άπδούλ Καδήρ πασά, βεζΰρη και καπε- 

τάν-πασά, προς τούς επιτρόπους Νάξου, δι5 οΰ προστάσσει όπως άπέχωσι νά 
διαφερωνται μετά των Λατίνων τοΰ Κάστρου. (Φάκ. 178). 

1804, ^ Ιουλίου 7. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Παναγιωτάκη Μουροΰζη 
προς τους επιτρόπους Ναξίας περί αστικής ύποθέσεως. (Φάκ. 163). 

1804, Σεπτεμβρίου 13. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς τούς επιτρόπους Κάστρου 
περί πληρωμής καθυστερουμενών φόρων, (Φάκ. 163). 

1805, Ιουλίου 12. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς Χατζή Βασιλάκην, ζαμπί- 

την καί ταχσιλδάρην Ναξίας, περί ύποθέσεως τοΰ καντζελλαρίου Κάστρου 
Φραγκίσκου Μπαρότζη. (Φάκ. 163). 

/ ^γ&όν. Ο ζαμπίτης Νάξου Χατζή Βασίλης προστάσσει άδηλον καρα¬ 

βοκύρης νά πάρη «το πορτοκάλι καί τό λεμόνι τοΰ σιορ Ντελαρόκα κατά 
τήν ύπόσχεσίν του». (Φάκ. 177). 

1806, Σεπτεμβρίου 10. Γράμμα Παναγιωτάκη Μουρούζη προς τον 

ταχσιλδάρην καί τούς επιτρόπους Νάξου περί διαφοράς κατοίκων τήο νήσου 
(Φάκ. 163). 1 

1808, Αύγούστου 23. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Θεοδώρου Τίζου προς 
Γιακουμήν,^ ταχσιλδάρην καί ζαμπίτην Νάξου, εις δν αγγέλλει τήν εκλογήν 
του εις τό αξίωμα τής δραγομανίας. (Φάκ. 163). 
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1809. Ιουλίου 24. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Ιακώβου Άργυροπούλου 

προς τόν βοεβόδαν Μούσα άγαν και τούς επιτρόπους Νάξου περί διαφοράς 

μεταξύ κατοίκων. Συνημμένως μαρτυρικόν γράμμα επικυρουμενον υπό τοΰ 

μητροπολίτου Παροναξίας Νεοφύτου (1808). (Φάκ. 170). 

1809, Αύγούστου 10. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς τόν βοεβόδαν Νάξου 

Μουοά άγαν. (Φάκ. 164). 

1810, Απριλίου 20. Γράμμα τοΰ δραγομάνου Θεοδώρου "Ρίζου προς 

τόν προεστώτα Κάστρου Λορέντζον Δελλαρόκαν περί τής αποστολής των 

με?Μχικών. (Φάκ. 163). 

1810, Αύγούστου 20. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς τούς επιτρόπους Μπούρ- 

γου καί Κάστρου. Διατάσσει νά κρίνωσι διαφοράν κατοίκων τής νήσου. 

(Φάκ. 163). 

1810, Αύγούστου 20. Γράμμα τοΰ αύτοΰ προς τόν βεκίλην Νάξου περί 

τής αύτής ύποθέσεως. (Φάκ. 163). 

1810, Νοεμβρίου 16. Γράμμα έκ Χίου τοΰ Μικέ Μαυροκορδάτου καί 

τοΰ βασιλικοΰ κομίσου Μανολάκη προς τόν κουμαράσην καί βοεβόδαν 

Ναξίας. Προστάσσουσιν δπως κρίνωσι τήν μεταξύ τοΰ κονσόλου Γασπάρου 

Μπαρό καί των Άπεραγιτών διαφοράν. (Φάκ. 176). 

1811, Όκτωβρίου 12. Άντίγραφον γράμματος τοΰ δραγομάνου Μιχαήλ 

Χαντζερή προς τόν βοεβόδαν Δερβίς άγαν καί τούς επιτρόπους Μποΰργου. 

ΆνακοινοΤ τήν υπό τοΰ καπετάν-πασά άθώωσιν κατοίκου τής νήσου καί 

διατάσσει νά έπιστραφώσιν αύτφ τά κτήματά του. (Φάκ. 163). 

1811, Όκτωβρίου 19 - Νοεμβρίου 26. Απόσπασμα κώδικος τοΰ πρωτο¬ 

νοταρίου Νάξου Κωνσταντίνου Κόκκου περιέχον: α') Άντίγραφον αποφασι¬ 

στικού γράμματος τοΰ βοεβόδα Νάξου Δερβίς αγά- β') μετάφρασιν, επικυρου- 

μένην ύπό Μιχαήλ Χαντζερή, βασιλικού φιρμανίου άπαγορεύοντος είς τούς 

κατοίκους των νήσων τής Άσπρης θαλάσσης νά λαμβάνα>σι μέρος είς τον 

μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας πόλεμον έξαρτύαντες κουρσάρικα- γ') γράμμα 

Μιχαήλ Χαντζερή περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου. (Φάκ. 176). 

1812, Ίανουαρίου 12. Γράμμα Δερβίς άγά, βοεβόδα Ναξίας, πρύς 

Νικόλαον Φραγκόπουλον, κόνσολον τής Μεγάλης Βρετανίας, περί ναυαγίου 

αγγλικού πλοίου. (Φάκ. 177). 

1812, Αύγούστου 28. Αναφορά των προεστώτων Νάξου προς τόν δρα¬ 

γομάνον τοΰ στόλου, δι’ ής άνακοινοΰται άπόψασις αυτών περί διαφοράς 

μεταξύ Γεωργίου Άρώνη καί Αναστασίου Άναπλιώτη. Έπεκυριοθη τή 9» 

Σεπτεμβρίου 1813 ύπό τοΰ γραμματικού τοΰ βασιλικού στόλου Γεωργίου 

Όθωναίου καί τοΰ Γεωργίου Μαυρογένους, έπεβεβαιοόδη δε ύπό Κωνστ. 

Μαυρογένους καί ύπό τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Ιεροθέου. (Φάκ. 163). 
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1813, ^Αύγουστου 13, Γράμμα αποδεικτικόν των προεστώτο^ν περί κλη¬ 

ρονομικής ΰποθέσεως κατοίκων, επικυρουμενον υπό Κωνσταντίνου Μαυρο- 
γένους. (Φάκ. 176). 

1813, Αύγουστου 31. Εντολή τού δραγομάνου Κωνσταντίνου Μαυρο¬ 

γένους, οί προεστώτες Άπειράνθου κρίνουσιν αστικήν ύπόθεσιν. (Φάκ. 163). 

1813, Σεπτεμβρίου 3. Γράμμα εξοφλητικόν, γενόμενον ενώπιον Κων¬ 

σταντίνου Μαυρογένους και επικυρουμενον υπό τού μητροπολίτου Παρονα- 
ξίας “Ιεροθέου. (Φάκ. 178). 

1813, Σεπτεμβρίου 8. Γράμμα Κωνσταντίνου Μαυρογένους προς τον 
καντζελλάριον Δημητρών Κόκκον, προς τον πρωτονοτάριον Κωνσταντίνον 

Κόκκον και τούς Κωνσταντίνον Μπάον καί Γεώργιον Μάτζαν. Έντέλλεται 
να κρίνωσιν ΰπόθεσιν κατοίκων τής νήσου. (Φάκ. 163). 

1813, Σεπτεμβρίου 17. Άπόφασις (σεντέντζα) διαιτητών επί αστικής 

ΰποθέσεως, έπικυρουμένη υπό Κωνσταντίνου Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1813, Σεπτεμβρίου 19. Εντολή Κωνσταντίνου Μαυρογένους, οί προε¬ 

στώτες Νάξου άποφαίνονται επί αστικής ΰποθέσεως. (Φάκ. 163). 

1813, Σεπτεμβρίου 20-22. Εκλογή διαιτητών προς κρίσιν αγωγής 

«λαληθείσης» ενώπιον Κωνσταντίνου Μαυρογένους. Άπόφασις τών διαιτη¬ 
τών. (Φάκ. 163). 

1813, “Οκτωβρίου 8-11. Δύο αποφάσεις κριτηρίου, άποτελουμένου εκ 

τού δραγομάνου Κωνσταντίνου Μαυρογένους καί τών προεστώτων, επί αστι¬ 
κής ΰποθέσεως. (Φάκ. 163). 

1813, Οκτωβρίου 12. Απόφασις προεστώτων επί αστικής ΰποθέσεως 
έπικυρουμένη υπό Κωνσταντίνου Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1813,^ Οκτωβρίου 20. Άπόφασις προεστώτων επί αστικής ΰποθέσεως, 

κριθείσης υπό Κωνσταντίνου Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1813, Όκτωβρίου 22. Γράμμα Κωνσταντίνου Μαυρογένους προς γέρον¬ 

τας τού χωρίου Άπειράνθου. Προστάσσει να κρίνωσι διαφοράν μεταξύ 
κατοίκων τού χωρίου. (Φάκ. 163). 

181.;, Οκτωβρίου 27. Γράμμα αποδεικτικόν τού πρωτονοταρίου Κων¬ 

σταντίνου Κόκκου, επικυρουμενον υπό Κωνσταντ. Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1814, Μαρτίου^ 1. Όρισμός Χοσρέβ Μεχμέδ πασά, βεζΰρη καί καπε- 

τάν-πασά, προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Νάξου. Αγγέλλει δτι τό 
ιλτιζάμι έδόθη δι’ ολόκληρον τό οικονομικόν έτος 1229 «μακτού εις ό'λον 

τον κοινον ράγιάν». Τουρκικόν κείμενον μετ’ επισήμου ελληνικής μεταφρά- 
σεως. (Φάκ. 178). 

1814, Μαρτίου 1. Γραμμα Κωνσταντίνου Μαυρογένους προς τούο αυτούς 
περί τού αυτού ζητήματος. (Φάκ. 176). 
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1814, Απριλίου 25. Γράμμα τού αυτού προς τούς αυτούς. Αγγέλλει δτι 

κατεβλήθησαν υπό τών απεσταλμένων τού κοινού γρόσσια 1500 διά τά κατ' 

έτος συνήθως διδόμενα μελαχικά. (Φάκ. 176). 

1814, Όκτωβρίου 7. Γράμμα τού βεκίλη Γεωργίου Μαυρογένους πρός 

τούς επιτρόπους Νάξου. Έντέλλεται δπως «θεωρήσωσιν έν άκριβεΐ επεξερ¬ 

γασία καί άπαθεία» κληρονομικήν ύπόθεσιν. (Φάκ. 176). 

1814, Όκτωβρίου 25. Γράμμα εξοφλητικόν γενόμενον έν Κωνσταντι- 

νουπόλει ενώπιον Κωνσταντίνου Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1815, Μαρτίου 1. Γράμμα Κωνσταντίνου Μαυρογένους πρός τούς επι¬ 

τρόπους Νάξου. Αγγέλλει δτι τό ιλτιζάμι τού έτους 1230 έδόθη «μακτού πρός 

δλον τον κοινόν ράγιάν». (Φάκ. 176). 

1815, Ιουνίου 12. Όρισμός Χοσρέβ Μεχμέδ πασά, βεζύρη καί καπε- 

τάν-πασά, πρός τούς επιτρόπους Νάξου. Προστάσσει δπως καταβάλωσι 

γρόσσια δώδεκα χιλιάδας ως έκτακτον συμβολήν διά τά άνεγειρόμενα «πέριξ 

τής Τούνας κάστρη». Τουρκικόν κείμενον μετ επίσημου ελληνικής μεταφρα- 

σεως. (Φάκ. 178). 

1815, Ιουλίου 10. “Απόφασις Διβικτάρ Άχμέτ αγά, βεκίλη, καί Κων¬ 

σταντίνου Μαυρογένους επί διαφοράς κατοίκων. Επί τού νοκου γράμμα 

Μιχαήλ Μαρκοπολίτου, κοτζαμπάση τών χωρίων, πρός Βεληϊνάμ εφεντην 

περί τής αυτής ΰποθέσεως. (Φάκ. 163).. 

1815, “Ιουλίου 16. Άντίγραφον πρωτονοταριακού καί αποδεικτικού 

γράμματος, ύπογραφομένου υπό τών προεστώτων Νάξου καί έπικυρουμένου 

υπό τού βεκίλη Δεβικτάρ “Αχμέτ αγά καί τού δραγομάνου Κωνσταντίνου 

Μαυρογένους. (Φάκ. 163). 

1815, Αύγούστου 1. Ζάπτι μουσαραλες τού Άχμέτ έφέντη, Διβικτάρ 

μπέη καί βεκίλη πληρεξουσίου τού καπετάν - πασά, δΓ οΰ δίδεται άδεια εις 

τον Γιαννάκην Ντούσην «νά εξουσιάζη όλον το περιβόλι τών Εγκαρών οπού 

είχεν ό Νικόλας Μπαλτασέρες ώς κολιτερανικόν του δικαίωμα». (Φάκ. 177). 

1815, Σεπτεμβρίου 19. Άντίγραφον γράμματος εξοφλητικού (σουλφικού) 

έπικυρουμένου υπό τού Διβικτάρ μπέη, βεκίλη, και υπο τού δραγομάνου 

Μιχαήλ Μάνου. (Φάκ. 163). 

1815, Όκτωβρίου 7. Ό Διβικτάρ μπέης, βεκίλης Νάξου, καλει τον 

Ανδρόνικον Μπαζαίγιον νά έμψανισθή ενώπιον του. (Φάκ. 177). 

1816 (= τουρκικόν 1230, Οώαη, 10). Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον 

Μαχμούτ τού Β'. Διαταγή πρός άπαντας τούς από Κωνσταντινουπόλεο^ς 

μέχρι Νάξου διοικητικούς υπαλλήλους, δποχ, βάσει τής υφιστάμενης συμβά- 

σεως, ό 'Ρώσσος υπήκοος Αναστάσιος Ταφτόπουλος τύχη τής δφειλομένης 

προστασίας οπουδήποτε ήθελε προσεγγίσει. Πρωτότυπόν τουρκιστί· (Φακ. 162). 



284 Διον. !Α. Ζακυθηνοϋ 

1816, Μαρτίου 19. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου προς επιτρόπους και κατοί¬ 

κους Κάστρου. Αγγέλλει ότι τό ϊλτιζάμι τοΰ έτους 1231 εδόθη μακτοί εις 
το κοινον αυτών. (Φάκ. 163). 

, , 18ί6; Απ&ιλίου 2°· «Γενική καταγραφή όσων γροσίων έαετρήθησαν 
εφετος απο του κοινοί τής νήσου Νάξου διά των απεσταλμένων εκάστου 

μέρους δια το ϊλτιζάμι τής αύιής νήσου καί λοιπά συνήθως ανέκαθεν διδό¬ 
μενα». (Φάκ. 176). 

1316, "Απριλίου 20. Γρα'μμα Μιχαήλ Μάνου προς τούς ίπ,τρόπους 

εοχωριου Νάξου. Αγγέλλει διι δ Ιάκωβος Μπαρότζης Ιμέτρησε τά ΰπό τοΰ 

χωρίου τουτου ^συνήθως διδόμενα. *α! προστάσσε, όπως παταβληίλώστ 
ταυτα εντοκως εις τον εΐρημένον αντιπρόσωπον. (Φάκ. 163). 

1816, Ιουλίου 14. Γράμμα του αυτοί προς τους επιτρόπους ΝάΕου. 

ροστασσει να άποσταλώσιν εις αυτόν τά ενδεχομένως ληφθέντα επ’ ονό- 

ματι του γραμματα έκ Κωνσταντινουπόλεως. (Φάκ. 163). 

μ ' 181/^ Σ?πϋεμί3ρίθυ 8' έξοφλητικόν επικυροΰμενον υπό Μιχαήλ 
Μάνου. (Φάκ. 163). ' 1 

1816, Σεπτεμβρίου 9-Όκτωβρίου 8. Άπόφασις διαιτησίας (χομπρο- 

μεσσιακον γράμμα) επικυρουμενη υπό Μιχαήλ Μάνου. (Φάκ. 163). 

1816>, 0κτωβρωυ 10-14. Διορισμός διαιτητών καί άπόφασις αυτών 
επικυρουμενη υπό Μιχαήλ Μάνου. (Φάκ. 163). 

Μ, 181^ 0κΓωίνου 12. Γράμμα έξοφλητικόν επικυροΰμενον υπό Μιχαήλ 
Μάνου. (Φάκ. 163). ' 

3 1816’, 0κτα)βΡίου 15-18. Διορισμός διαιτητών καί άπόφασις αυτών 
επικυρουμενη υπό Μιχαήλ Μάνου. (Φάκ. 163). 

1817, Φεβρουάριου 6. Γράμμα Ίμβραήμ πασά, σερασκέρη Άσπρης 

σαλασσης, προς τούς Επίτροπους Νάξου. Πληροφορεί ότι έφΟασαν οί συλλη- 

«^εντες κακοποιοί καί συγχαίρει διά τήν περί τών κοινών πρόνοιάν των. 

/817’ Μαρτίου 1. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου προς τούς επιτρόπους καί 
κατοίκους Κάστρου. Αγγέλλει ότι τό ϊλτιζάμι του έτους 1232 Εδόθη μακτοί 
εις το κοινον αυτών. (Φάκ. 163). 

181 7, Απριλίου 16. Γράμμα τοί αυτοί προς τούς επιτρόπους Νάξου. 

11ά δθθ? ίκανοποί7Ν<ς εις άμπελουργόν του Επιτετραμμένου τής 
, ^ , ®ς Φραντζέσκου Σομμαρίπα, κακοποιηθέντος υπό κατοίκου τής 

νήσου. (Φάκ. 163). 1 

^1817, Ιουνίου 29. Όρισμός Χοσρέβ Μεχμέδ πασά, βεζίρη καί καπετάν- 

πασα, προς τους αυτούς περί τής φορολογίας τής Εγγείου Ιδιοκτησίας τών 
προξενικών υπαλλήλων καί ξένων υπηκόων. (Φάκ. 178). 

, 1817, ίθυλωυ 3' Γραμμα Μιχαήλ Μάνου προς τούς αυτούς περί τής 
αυτής υποθέσεως. (Φάκ. 163). 

ύ 
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1817, Νοεμβρίου 7. Γράμμα τοί αυτοί προς τούς επιτρόπους Κάστρου 

περί υποθέσεως κατοίκων. (<Φάκ. 163). 

1818, Μαρτίου 1. Όρισμός Άχμέδ πασά, βεζίρη καί καπετάν - πασά, 

προς τούς αύτοίς. Αγγέλλει ότι τό ϊλτιζάμι τοί έτους 1233 εδόθη μακτοί 

εις τό κοινόν αυτών. Κείμενον τουρκιστί μετ’ επισήμου ελληνικής μεταφρά- 

σεως. (Φάκ. 178). 

1818, Μαρτίου 1. Γράμμα Μιχαήλ Μάνου προς τούς αυτούς περί του 

αυτοί ζητήματος. (Φάκ. 163). 

1818, Ιουνίου 13. Γράμμα τοί αυτοί προς τούς επιτρόπους Κάστρου 

περί διαφοράς κατοίκων. (Φάκ. 163). 

1818, Αύγουστου 11. «Καταγραφή τών καλοκαιρινών δοσιμάτων Ναξίας 

διά τό χιλιοστόν οκτακοσιοστόν δέκατον όγδοον έτος». (Φάκ. 163). 

1818, Αύγουστου 20. Γράμμα Κωνσταντίνου Μάνου προς τούς επιτρό¬ 

πους Μπουργου καί Κάστρου. Αγγέλλει ότι διωρίσθη ταχσιλδάρης καί ζα- 

μπίτης τής νήσου ό Βατράχος Γιαννάκος. (Φάκ. 176). 

1819, Φεβρουάριου 4. Γράμμα έξοφλητικόν του Παχαρνίκου Κωνσταν- 

τίνου, επικυροΰμενον υπό Νικολάου Μουροΰζη. (Φάκ. 176). 

1819, Αύγουστου 19. Γράμμα τοΰ άρχοντος ποστελνίκου καί βεκίλη 

Κωνσταντίνου Πλαγηνοΰ προς τούς επιτρόπους Κάστρου καί Μπουργου. 

Έντέλλεται όπως κρίνωσι διαφοράν κατοίκων. (Φάκ. 176). 

1819, Αύγουστου 25. Άντίγραφον άποφάσεως τών προεστά>των επί 

διαφοράς μεταξύ κατοίκων, κριθείσης παρουσία του βεκίλη τής δραγομανίας 

Κωνσταντίνου Πλαγηνού, έπικυροίντος τό άντίγραφον, καί τοί προξένου 

τής Γαλλίαν (Φάκ. 163). 

1819, Όκτωβρίου 20. Άπόφασις τών προεστοηων επί διαφοράς κατοί¬ 

κων επικυρουμενη υπό τοί Νικολάου Μουροΰζη καί υπό τοί μητροπολίτου 

Παροναξίας Ιεροθέου. (Φάκ. 163). 

1820, Μαρτίου 1. Όρισμός Άπτουλάχ πασά, βεζίρη καί καπετάν - πασά, 

προς τούς επιτρόπους καί κατοίκους Κάστρου. Αγγέλλει ότι τό ϊλτιζάμι τοί 

έτους 1235 εδόθη μακτοί εις τό κοινόν αύτών. Τουρκικόν κείμενον μετ’ επι¬ 

σήμου ελληνικής μεταφράσεαις. (Φάκ. 178). 

1820, Ιουλίου 3. Άπόφασις τών προεστώτοον περί άκυροόσεως πωλη- 

τηρίου πράξεως μή γενομένης κατά τήν «άρχαίαν τοπικήν έννομον συνή¬ 

θειαν». Έπιβεβαιοίται υπό Νικολάου Μουροΰζη. (Φάκ. 163). 

1820, Νοεμβρίου 9. Γράμμα Γειοργίου Ταζή πρός τούς επιτρόπους 

Μπουργου. Αγγέλλει ότι έξεδόθη ηγεμονικόν μπουγιουρουλδί περί αστικής 

υποθέσεως κατοίκων. (Φάκ. 176). 

1821, Ίανουαρίου 1. «Γενική καταγραφή τών όσων έμέτρησεν ό άρχων 

καμινάρης Κούμουλος διά πεσινάτι χώρας Νάξου καί λοιπά συνήόιος κατά 

τον χειμώνα διδόμενα τοί ήδη είσιόντος αωκ' έτους ασλς'». (Φάκ. 163). 
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πανιών των διχακομώοη· αϊτών. (Φάπ 163). ΧΟμμερχωυ μετά 

1822 (-τουρκικόν 1236, Κοόί ουί Ε\νο1 1Π\ &? 

μανιον Μαχμούτ τού ΒΔιαταγή πρΑε τόν ΚαδΒνΝάΐ ^ 
τάση άρμοδίως τά εν τϋ «ί^/το - V / ’ Δαςου, όπως, αφού εξε- 

άποθανόντος ποτρός του Μαιόλ ^ εκτι^εμενα πε€>'ι Χρέους του 
νόμιμα δια ιζτι;;: ^ τ*™ ^σι1 τά 
φείσης ΰποθήκης. Πρωτότυπον τουρκιστί. (ΦάΓϊβ^ ^ ^ ^ 

ν«ϊΛ^ &"σμ“ήλ. “γ5· β"εβ°δίΐ 
λαβ!) δ άγάς από τον Γταπονμ&ην Μπαρότ^ην (φΖ 177)“ ^ “** ^ 

βονδ,^ί "ΐ°ΓΓα 'οΤΓαΐ6™· «Έ1°ξ0Ι“^ Η«^ «Λ βοη- 
(Φαπ. 177) * Μπαζΐ°? ™ °νΐξΐ 10 ΙΡιον ™0) ^ήν Ποταμ,α!, 

Αχρ°ν. Σημείωμα έχον ούτου «Γιακοβος Γοιααλδισ „11ΤΓοϊι \ « » , 

νζ:: 

.ι,»1ΐ,ϊΐ&ϊ (·*:..ΐ"·5-" - «»· - 
^ -4- νά,ετε φιχαααμίνο !ο τραΦ 0? 2^177 ” 
λινό ος καθος ιτονε οπού σας διξι να την εκαΐτε ο ^ ^ Γ° 

^ μι γένι αλεος μι κακοπεσετε» (Φάκ 177) ' ° ν,κ°κΐρΐς 6ΐζΐ 

χρ°ι. Διαταγή Αχμετ εφεντη καδή προς ιερομόναχον Μπιζάν. (Φάκ 177) 

* οΓ **»-Λ 
3 Χρ°/' ΔιαταΥ6 τ°ο ζαμπιτη Μούσα αγά. (Φάκ 177) 

χ«ι Π«ν£-;:;η“Κ;;:7π'πέη’ σερασκ'?η ™ν β<™λ^ «■*»·" 

χρον. Ορισμός Μουσταψά έφένιη, ναίπυ Να£ία- νΓ,ί - , 
νησιών. (Φάκ, 177). ^ ιχι αξίας και των λοιπών 
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5 Αχρόν. Διαταγή του σαντζάκ - πασά Ναξίας καί Πάρου και σερδάρη 
των βασιλικών φρεγάδων προς τον βεκίλην και επίτροπον αυτού Γιαννάκην. 

(Φάκ. 177). 

Πάρος. 

1748, Σεπτεμβρίου 16. Όρισμός Μεεμέτ μπέη, σερασκέρη των βασιλι¬ 

κών φρεγάδων, προς τον οικονόμου Μαρμάρων. (Φάκ. 177). 

Σίκινος. 

1821, Μαρτίου 1. Γράμμα του δραγομάνου τοΰ στόλου Νικολάου Μου- 

ρουζη προς τούς επιτρόπους καί τούς κατοίκους Σίκινου. Άνακοινοΐ ότι διιο- 

ρίσθη ταχσιλδάρης τής νήσου ό Άντοδνιος Πάλλης. (Φακ. 163). 

1821, Μαρτίου 1. Γράμμα του αυτού προς τούς αυτούς. Αγγέλλει ότι 

τό ίλτιζάμι τού έτους 1236 έδόθη μακτού εις τό κοινόν αυτών. (Φάκ. 163). 

Σύρος. 

1784 ( = τουρκικόν 1197). Έγγραφον, δι5 οΰ οί μισθωτά! τής δεκάτης 

’Άνδρου καί Σύρου Μουσταφάς και Άλή αγάς έκχωρούσι την δεκάτην τής 

νήσου Σύρου τού έτους 1784 εις τούς Γεωργάκην Βλινάρδον καί Γιαννου- 

λάκην. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1794 ( — τουρκικόν 1207, Κεόί οιιΐ Ε\νε1, 7). Άπόδειξις τών είσπρα- 

κτόρων Μουσταφά καί Μεχμέτ, εμφαίνουσα δτι είσεπράχθησαν παρά τών 

προκρίτων Σύρου γρόσσια 1108 καί παράδες 10 διά τον φόρον 20.165 οκά¬ 

δων οίνου καί 1000 οκάδων ρακής. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

1805 (= τουρκικόν 1220, Κο^ιιοβ, 28). Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον 

Σελίμ τού Γ' περί έκμισθώσεως τής δεκάτης τής νήσου Σύρου εις τούς προ¬ 

κρίτους αυτής. (Φάκ. 162). 

1806 (—τουρκικόν 1221, Κεόΐ οαΐ Ετνοί, 3). Αύτοκρατορικόν φιρμά- 

νιον Σελίμ τοΰ Γ'. Διατάσσεται ό άρχιναύαρχος βεζύρης Χατζή Μεχμέτ 

πασάς, δπως από τοΰ έ. έ. 1221 προβή εις την αγοράν τών αναγκαίων προ¬ 

βάτων συμφώνως προς τον άποστελλόμενον κατάλογον διά τάς άνάγκας τών 

τού Τοπχανά στρατιωτών, τών τοΰ αύτοκρατορικού Ναυστάθμου ναυτών, 

καθώς καί τών εις Σκουτάρι καί εις τό τσιφλίκιον τής περιφερεία; του ευρι¬ 

σκομένων στρατιωτών καί διά την Σύρον. Προκότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 162). 

Φολέγανδρος. 

1790, Μαΐου 29. Γράμμα ’Ιωάννου Βαλέττα προς τούς επιτρόπους Φολε¬ 

γάνδρου. Αγγέλλει δτι τό ίλτιζάμι τής νήσου έδόθη εις αυτόν καί διορίζει 

επιτρόπους τον Νικόλαον Μπάον καί τον Μανολάκην Στάην. (Φακ. 1ί4). 
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„ Π94’ Αύγ:Λ’στου 22’ "Απόδειξις Γεωργίου Πολκοβνίκου έμφαίνουσα 
°Π 01, ^π8σταΛμενθί Φολεγάνδρου χατέβαλον τον ζαχιρ'ε πεχά, τον χεδιέ πεγά 
και τα λοιπά «συνηθισμένα άβαέτια». (Φάκ. 174). 

1905 (έτος τουρκικόν 1219), Ιανουάριος. Όρ,σμός Χαφ',1: Ισμαήλ 

πααα, βεζυρη χαι χαψιάν πασά, πρός τοΰς Ιτατρόπους Φολεγάνδρου περί 

καταστολής καταχρήσεων καί αρπαγών διαπραττομένων εις βάρος τών κατοί 

κων υπο τών δ,ερχομένο,ν μεμούριδων ,ζαβουσάδων. Κείμενον τουρκιστί 
μετ επίσημου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 174). 

. ,ΐ8°δ /τ0υρκ1>ίό.ν 1219)< Φεβρουάριος Όρισμός τοϋ αύτού πρός τούς 
αυτους περι συμβολής τής νήσου εις την πληρωμήν των ούλουφέδων τών 
μελαχιδων. (Φάκ. 174). 

,1806 Τουρκικόν 1220) Φεβρουάριος. Όρισμός τού «υιοί πρός τους 
αυτους περί φορολογικών Οποθέσεων τής νήσου. Κείμενον τουρκιστί μετ’ Ιπι. 
σημου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 174). 

1811, Φεβρουάριου 28. Όρισμός Χαψίζ Άλή πασά, βεζΰρη καί κακέ- 

ταν-πασαι προς τους έπιτρόπους καί κατοίκους τής νήσου. Διατάσσει όπως 
απαγόρευσή εις τους ραγιάδες νά γίνονται κόνσολοι ξένων βασιλικών αυλών. 

Κείμενον τουρκιστί μετ’ επισήμου ελληνικής μεταφράσεως. (Φάκ. 174). 

, |81(5’ Φε(3Ρ°υΦ?Φυ 1. Γράμμα τού δραγομάνου Μιχαήλ Μάνου πρός 
τους επίτροπους τής νήσου. Άναχοινοι δτι Ιλήφθη ή έκ γροσσίων 300 ανέ¬ 

καθεν διδόμενη «εν τή νέα δραγομανία» κανονική βοήθεια. (Φάκ. 174). 

, 1817' Όρισμός Χοσρέβ Μεχμέδ πασά, βεζΰρη καί καπε- 

ιαν-πασα, προς τοτις αίιτοτίς, περί καταβολής τού ανήκοντας αΐιτοίς μέρους 
της έκτακτου εισφοράς πρός άποπεράτωσιν τών ίπί τού Δουνάβεως οχυρω¬ 

ματικών έργων. Κείμενον τουρκιστί μετ' Ιπισήμου ελληνικής μεταφράσεως. 
(Φακ. 174). 

, , 1819’ ΦεβΡ0υ«Ρωυ 19. Ό δραγομάνος Νικόλαος Μουρούζης επικυροΐ 
αποφασιν τών προεστώτων περί διαφοράς κατοίκων. (Φάκ. 174). 

, 182°; Απριλίου 22· ΓΡάμμα τού δραγομάνου Νικολάου Μουρούζη 
προς τους έπιτρόπους Φολεγάνδρου. ΙΊροστάσσει δπως τό εκδοδέν πατριαρχικόν 

γραμμα συγχωρήσεωςκατοίκου τής νήσου άναγνωσθή έπ8εκκλησίας.(Φάκ. 174). 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Αγκώνας Παροικία. 

, 1/819, ΑΤ°εμβΡίου 29 κα1 1δ25 Φεβρουάριου 27. Δύο έπιστολαι τών 
επίτροπων τής εν Άγκώνι ελληνικής εκκλησίας πρός τούς επιτοόπους τοϋ 

εν Λ,βορνω ναού τών ανατολικών Γραικών. Ζητείται χρηματική βοήθεια. 
(Φακ. 175). 
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1825, Μαίου 9. Επιστολή τών επιτρόπου τού έν Λιβόρνω ελληνικού 

ναού πρός τούς έπιτρόπους τής έν Άγκώνι ελληνικής εκκλησίας. (Φάκ. 175). 

Αιβόρνου Παροικία. 

1776, Μαρτίου 11. Επιστολή προκρίτων Αιβόρνου πρός τον επίσκοπον 

Μεθώνης “Άνθιμον1, εις δν προτείνεται νά άναλάβη την πνευματικήν ηγε¬ 

σίαν τοϋ ορθοδόξου ποιμνίου τής παροικίας. (Φάκ. 179). 

1804, Σεπτεμβρίου 20. Επιστολή Ίωάννου Σταματάκη και Χριστο¬ 

δούλου Ευθυμίου πρός Μιχαήλ Ζωσιμάν, εις Λιβόρνον, περί τής εκλογής Γρη- 

γορίου τού Παλιουρίτου2 ώς διδασκάλου τής Κοινότητος Αιβόρνου. (Φάκ. 175). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, έν Παρνασσω, 9 (1885), σελ. 327-328. 

1804, Σεπτεμβρίου 23. Επιστολή έξ “Ιωαννίνων Αθανασίου Ψαλίδα 

πρός Μιχαήλ Ζωσιμάν συστατική τού διδασκάλου Γρηγορίου τού Παλιουρί- 

του. (Φάκ. 175). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 328 - 329. 

1804, Νοεμβρίου 30 Επιστολή τού διδασκάλου Γρηγορίου τού Παλιου- 

ρίτου πρός Μιχαήλ Ζωσιμάν. (Φάκ. 175). 

Έξεδόθη αυτόθι, σελ. 329 - 330. 

1816, Ιουλίου 2. Επιστολή Κοινσταντίνου Παλανίδου, άρχιδιδασκάλου 

τής πρώτης σχολής τών Ίωαννίνων, πρός την έν Λιβόρνω αδελφότητα τής 

ανατολικής Εκκλησίας, δι“ ής συνιστάται ό εις Λιβόρνον δΓ εύρυτέρας σπου- 

δάς μεταβαίνων υπότροφος τής αδελφότητος Γρηγόριος Παλανίδης, δεύτερος 

διδάσκαλος τής Σχολής Εμμανουήλ Γκιούμα. (Φάκ. 175). 

1826, Ιουνίου 4. Ιεροθέου, πατριάρχου “Αλεξανδρείας, παραινετική επι¬ 

στολή πρός τούς ιερείς τής εν Λιβόρνο) εκκλησίας και πρός τούς αυτόθι προ¬ 

κρίτους και χριστιανούς. (Φάκ. 175). 

1827, Σεπτεμβρίου 29. “Επιστολή εκ Κεφαλληνίας Νεοφύτου Βάμβα 

πρός τούς επιτρόπους τής έν Λιβόρνω ελληνικής σχολής.Υποδεικνύεται διδά¬ 

σκαλος τής Κοινότητος. (Φάκ. 175). 

Έξεδόθη ένθ’ άνωτ., σελ. 336-337. 

1828, Απριλίου 22. “Έγγραφον τού Γενικού Φροντιστηρίου τής Ελλη¬ 

νικής Πολιτείας πρός τούς έν Λιβόρνω "Ελληνας έμπορους περί αποστολής 

φορτίου σίτου διά τάς άνάγκας «τών κατά θάλασσαν και ξηράν υπέρ πατρί- 

δος άγων ιξο μένουν». (Φάκ. 175). 

1 Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. 234. 
2 Περί τούτου βλ. Πολυκάρπου Συνοδινοΰ, Γρηγόριος Παλιουρίτης, Ηπει¬ 

ρωτικά Χρονικά, 2 (1927), σελ. 173-181. 

ΕπΕΤΗΡίε Εταιρεία» Βυζαντ. Επουαον, ϊτος ίΓ'. 19 



290 Διον. Ά. Ζακυθήνοΰ 

1828, Μαΐου 5. Γράμμα του πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Ιεροθέου προς 

τους ιερείς και εμπόρους Λιβόρνου, δι’ οΰ ζητεί βοήθειαν προς ΐδρυσιν σχο¬ 

λείου έν Αλεξάνδρειά. (Φάκ. 175). 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

1519, Νοεμβρίου 20. «Οοπιρπάει <3ο1 Ιογγοπο άε δ. ΑΙόοιθο πίδΓεΙιαάο 

3.1 Οποπετο ρετ άαεδίί 26 εΐ ΐ35εΪ3ΐ;ο α Ιιιί ά άαοΐο Γαπ 3πηο άοτε £ογ- 

τπεπϋο τηοζϊ εϊης ε Γαΐίτο αηηο άατε £&ζο!ΐ ιηοζΐ άαε». Διά χειρός τοΰ 

νοταρίου Μάρκου ϋαροΓίο. (Φάκ. 44-59). 

1573, Ιανουάριου 21. Πωλητήριον γράμμα ίταλιστί. (Φάκ. 184). 

1575, Φεβρουάριου 11. Άντίγραφον γράμματος έπικυρωτικοΰ παΑήσεως 
κτήματος. Ίταλιστί. (Φάκ. 184). 

1606, Σεπτεμβρίου 2. Νοταριακδν γράμμα επί περγαμηνής άφορών εις 

πώλησιν ακινήτου έν Νάξφ. Άπηώρηται κηρίνη σφραγίς φέρουσα τό οΐκό- 

σημον των Κρίσπων και κύκλω την επιγραφήν: «ΙΟΗΑΝΝΕ3 ΟΚ,ΙδΡϋδ ϋϋΧ 

^ΕΟΕΟΡΕΕΑΟΙ» ι. (Φάκ. 44-59). 

1643, Μαΐου 26. Επιστολή Χρουσή Κορονέλλου, Τζώρτζη και Φραντζέ- 

σκου Μπαρότζη, Αντωνίου Γριμάλδη, Φραντζέσκου Σομμαρίπα και Χρουσή 
Κάστρη προς τον σινιόρ Τζώρτζην. (Φάκ. 154). 

Έξεδόθη υπό Π. Ζερλέντη, Φεουδαλική Πολιτεία, σελ. 55-57. 

1675, Μαρτίου 17. Γράμμα συμφωνητικόν τοΰ νοταρίου και καντζελ- 

λαρίου Μυκόνου Γερασίμου τοΰ Βίδου. (Φάκ. 164). 

1684, Μαρτίου 19. Έξοφλητικόν διά χειρός τοΰ προ) το νοταρίου Ναξίας 
Αντωνίου Μενδρινοΰ. (Φάκ. 110). 

1693, Όκτωβρίου 8. Μαρτυρική κατάθεσις ενώπιον τοΰ καντζελλαρίου 
Μυκόνου Ίωάννου Χαδεμένού. (Φάκ. 164). 

1726, Ίανουαρίου 18. Μαρτυρικόν διά χειρός τοΰ καντζελλαρίου Παροι¬ 

κίας Πάρου Νικολάου Σπυρίδου. (Φάκ. 157). 

1734, Ίανουαρίου 2 και Φεβρουάριου 24. Δυο έπιστολαι ΰπογραφόμε- 

ναι υπό Λουκιανοΰ τίνος έκ Πάτμου καί απευθυνόμενοι προς τον διδάσκα¬ 

λον Ιάκωβον Βεργιώτην καί προς τον διδάσκαλον Ιερόθεον. (Φάκ. 156). 

1751, Απριλίου 18. Πράξις τοΰ πρωτονοταρίου καί καντζελλαρίου Νάξου 

Μιχαλίτζη περί διαλΰσεως «παχτωσιάς» (= μισθώσεως κτήματος). (Φάκ. 173). 

1790, Αυγουστου 21. Γράμμα Ίωάννου Νικολάου Μαυρογένους, αΰθεν- 

του και ηγεμονος πάσης Ούγγροβλαχίας προς τον πρώην άγαν Γεώργιον 
Φραγκόπουλον. (Φάκ. 153). 

1795, Μαΐου 1. "Αντίγραφον γράμματος τής πατριαρχικής αυλής, διΓοΰ 

ή Δόμνα Μαριόρα Μαυρογένους πωλεϊ προς τάς τρεις θυγατέρας τοΰ Ίακοί- 

Παρομοίαν σφραγίδα βλ. παρά Π. Ζερλέντη, Γράμματα των τελευταίων Φράγ¬ 
κων δουκών, σελ. 26. 
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βου Φραγκοποΰλου διάφορα έν Νάξφ άκίνητα. Ύπό την αΰτήν χρονολογίαν 

μαρτυρικόν των προκρίτων Νάξου περί τής αυτής ύποθέσεως. (Φάκ. 153). 

1798, Μαΐου 18 καί 1800, Μαΐου 15. Δύο γράμματα τής Δόμνας Μαριό¬ 

ρα; Μαυρογένους προς τον άρχοντα άγαν Γεώργιον Φραγκόπουλον. (Φάκ. 153). 

1802, Δεκεμβρίου 29. Προικοπαράδοσις διά χειρός τοΰ κοινού καντζελ¬ 

λαρίου Νάξου Δη μητριού Κόκκου. (Φάκ. 153). 

1804, Ίανουαρίου 24. Γράμμα Δημητρίου Μουρούζη, αΰταδέλφου τοΰ 

δραγομάνου τοΰ στόλου Παναγιωτάκη Μουρούζη, προς τον πρώην άγαν 

Γεώργιον Φραγκόπουλον. (Φάκ. 176). 

Άχρόν. Γράμμα αδήλου (αΰταδέλφου δραγομάνου τοΰ στόλου) προς τον 

αυτόν. (Φάκ. 163). 

1811, Ιουλίου 16. Χρεωστική ομολογία τοΰ πλοιάρχου Ίωάννου Πάρ- 

παρη πρό^ τον τζελεπήν Κωστάκην Λουτζιάρογλου. Έπιβεβαιοΰται υπό τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. (Φάκ. 164). 

(Μετά τό έτος 1812). Χρεωστική όμο?,ογία Φραγκίσκου Σομμαρίπα, 

έπικυρουμένη ύπό Κωνσταντίνου Μαυρογένους. Υπογράφεται ό γραμματικός 

τοΰ βασιλικοΰ στόλου Γεώργιος Όθωναΐος ώς μάρτυς. (Φάκ. 163). 

1815, Μαρτίου 20. Μαρτυρικόν διά χειρός Τζαμπατή Μπαρότζη, κοινού 

καντζελλαρίου Ναξίας. (Φάκ. 157). 

1818, Ιουνίου 29. Δήλωσις διά χειρός τοΰ αΰτοΰ καντζελλαρίου. 

(Φάκ. 163). 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

1361, Ιανουάριος. Άντίγραφον χρυσοβούλλου τοΰ τσάρου Συμεών 

Οΰρεση τοΰ Παλαιολόγου υπέρ τοΰ μεγάλου κοντοσταύλου Ίωάννου Τζάφα 

τοΰ Ούρσίνου. Έν τελεί: «Έγώ Πέτρος ό Αγαπητός βασιλική εξουσία νοτά¬ 

ριος πόλεως καί νήσου των Κορυφών αντέγραψα τήν παρούσαν γραφήν από 

ετέραν γραφήν, βασιλικήν, από ρήμα εις ρήμα κατά τήν περίληψιν τοΰ πρι- 

βιλεγίου χρυσοβούλλου». (Φάκ. 128). 

Τό χρυσόβουλλον τούτο, πολλάκις έκδοθέν, βλ. έν τή νεωτάτη συλλογή ιών 
Μ ο δ ί η καί 3 ο 1 ο ν ΐ β ν, Οΐρίοηιεία Γε8αηι εΐ ίιηρβπιίοηιιη δετνιαβ, (Βελιγρα- 

διον, 1936), σελ. 231-238. 

1709, Μαΐου 9-1714 Μαρτίου 23. Δύο ενθυμήσεις: « -1709 - μαγιού - 9 - 

εγινε ο γέροντας μου ιγουμενος στο Μπρακοβάνι το ονομαΝεοφητος καί στους- 

1712-αυγουστου-15-έγινα διάκος εις το αυτό μοναστιρι το ονομα Μητρο- 

φάνης ανιψος του ιγουμενου». «1714 - μαρπου - 23 - την μεγάλη ν τριτι εμαζι- 

λεψαν ίο Κονσταντη βοεβοια καί την μεγαλι παρασκεβη εκινησε με ολους του 

τους ίους καί τους [γαμ]πρους καί παγι εις κονσταντινουπολι καί εγινι αυθετ.ς 

ο κιρ Στέφανος ο υιός του στολνικου κονσταντιου του καντακουζινου άπο του 
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προχορου του βασιλικού και παγενε τους εις την Πολύ τους εκλισαν στους.... 

(Φακ. 63). Πρβλ. Ά. Ύψηλάντου, Τά μετά την "Αλωσιν, σελ. 294. 

1720- 1729. Ενθυμήσεις και σημειώσεις άδηλου κτηματίου εκ Νάξου 

Μνημονευτέα ένταύθα ή ένθύμησις, καθ’ ήν εφθασεν εκ Νάξου 6 ταχριιζής 
Ναξίας και Πάρου (23 Ιουλίου 1720). (Φάκ. 154). 

1760, Απριλίου 9-1761 Ίανουαρίου 6. Δυο ενθυμήσεις έκ Νάξου: 

«1760 άπριλίου 9 ήρθεν πανούκλα και επεθαναν ανθρωπι με γινεκες 78». 

«1761 γεναριου 6 παραμονί τον φωτο ενίξαν την κυρία μιτροπολιν και 

ή κλευτες καί επίραν τά μαλαματαν της καί τα μαργαριταριαν της καί έβαλαν 

διο αφορεσμούς καί ποτέ δεν τα.ή χαριν τις τους ετίφλο- 

σεν και επιγεν νά τα πουλιση του παρδακα καί αυτός ήρθέν καί μας έβιξα- 

ρισε οπος τά ήπιρεν ο στάγις ο μπαροτζις καί ή εάν ήμερα τής καντιλιόρας 
καί τιν επιασαμεν». (Φάκ. 182). 

1810,^ Σεπτεμβρίου 20. Επιστολή των προκρίτων του χωρίου Τοπόλια 
[ΓΙαρνασσίδος] προς τούς άρχοντας καί κριτάς 'Αγίας Μαΰρας. (Φάκ. 160). 

1793, Σεπτεμβρίου 12. Πιστοποίησις ϊταλιστί τού ιατρού Αναστασίου 
Οοπιείΐο περί τής άσθενείας καί τού θανάτου τού Δομηνίκου Άτταλειώτη 
(Φάκ. 173). 

1826 (—τουρκικόν 1240, Καηιαάαη 10). Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον 

Μαχμούτ τού Β περί μεταφοράς έκ Κωνσταντινουπόλεως εις Πρέβεζαν 7035 

κοίλων σίτου διά τού ναυλωθέντος πλοίου τού αυστριακού πλοιάρχου Άνδρί- 

νεβιτς. Πρωτότυπον τουρκιστί. (Φάκ. 178). 

Άχρόν. Ποίημα σατυρικόν εις Πάπισσαν Ιωάνναν (10' αΐώνοώ 
(Φάκ. 63). 

Αχρον. Ποίημα σατυρικόν εις άδηλον αναγνώστην, καταγόμενον εκ Λεπε- 

νούς τού πρώην δήμου Στρατού τού νομού Αιτωλίας καί Ακαρνανίας. (Φάκ. 63). 

’Αχρόν. Τέμαχος επιστολής αδήλου κληρικού προς άδηλον. (Φάκ. 164). 

^Αχρόν. Σχέδια δυο επιστολών αδήλου (πιθανώς διδασκάλου τίνος τού 

ΙΗ λήγοντος αίώνος) προς τον πανοσιώτατον καί λογιώταταν κύριον Σερα¬ 

φείμ καί προς τον λογιώτατον κύριον Μάρκον. (Φάκ. 156). 

Φάκελος περιέχων: α') τέσσαρας αποδείξεις τουρκιστί έμφαινούσας οτι 

εϊσεπράχθη ό φόρος ϊτζαρε εργαστηρίων εκ τού τζιμπαγώ τής Μεγάλης 'Αγίας 

Σοφίας (1800-1826)· β') σημείωμα τουρκιστί οτι δίκαιον εύρέθη τό ποσόν 

500(;) καί^πλέον νά^μή ζητηθή, τού έτους 1721 (ώς προκύπτει εκ σημειώμα¬ 

τος επί τού νώτου, αφορά εις τον κάτοικον Έγκαρών Νικολέττον Σομμαρί- 

παν)·^ γ') σφραγίσματα διαφόρων υπαλλήλων τής οθωμανικής αυτοκρατορίας* 

δ ) αποδειξις τουρκιστί οτι εϊσεπράχθη ο φόρος ίσπεντζι (επιστασία των 

^τενων τής Μαύρης Θαλάσσης έκ τού βακουφιού τού Σουλτάνου Μπαγιαζήτ 

Βελή, 1821)· ε') άπόδειξις τουρκιστί έμφαίνουσα οτι έν έτει 1795, Κεόί οιιΐ 

Ε\νο1, 13, εϊσεπράχθη σαν τά 400 γρόσσια τά ανατεθειμένα εις τον δραγομά- 
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νον Φραγκόπουλον, καί οτι τά τριακόσια παρεδόθησαν εις τον Διερμηνέα 

τού στόλου- ς') διαταγή τουρκιστί τού φρουράρχου Αθηνών Σαμάν Βέγ: 

«Αίτιον τής γραφής τού παρόντος είναι τούτο δτι νά μή γίνεται πίεσις εδόθη 

εις χεΐρας αυτών» (19 Σεπτεμβρίου 1644). (Φάκ. 158). 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

1. Τεύχος χαρτώον έκ σελ ίδιον 152, διαστάσεων 0,21X0,16. Περιέχει: 

α') Σελ. 1-12: «Τώ παναγιωτάτφ, καί λογκοτάτω οικουμενικοί πατριάρχη 

κυρίφ κυρίω Καλλινίκω, προσφώνημα ευχαριστήριον προσψωνηθέν παρά 

τών σπουδαστών ... » [1698]. 

β') Σελ. 17-28: «Προσφώνημα εις τον παναγιώτατον, καί λογιώτατον 

οικουμενικόν πατριάρχην κύριον Γαβριήλ τφ πρώτω έτει τής αυτού πατριαρ- 

χείας. Σύγγραμμα τού μακαρίτου διδασκάλου Γιακουμή». [1705]. 

γ') Σελ. 31-45: «Προσφώνημα εις τον οικουμενικόν πατριάρχην κύριον 

Γαβριήλ τφ ,αψε' έτει. Σύγγραμμα τού μακαρίτου διδασκάλου Αντωνίου 

[τού Βυζαντίου]». [1705]. 

δ') Σελ. 47-57: «Τού αυτού Αντωνίου προς τον αυτόν πατριάρχην 

Γαβριήλ». [1702-1707]. 

ε') Σελ. 58-66: «Τού αυτού προς τον αυτόν ^αψζ'». [1707]. 

ς') Σελ. 67-73: «Τού αυτού προσφώνημα εις τον παναγιώτατον οικου¬ 

μενικόν πατριάρχην κύριον Κυπριανόν τώ /αψη' έτει». [1708]. 

ζ') Σελ. 79-95: «Προσφώνημα τφ παναγίω καί οϊκουμενικώ πατριάρχη 

κυρίω Κυρίλλω, κατά τό β' έτος τής τούτου πατριαρχείας» [1712]. Έν σελ. 

95 σημειοΰται: «Πόνημα Κριτίου, τού καί διδασκάλου τής έν Κωνσταντί¬ 

νου Σχολής». 

η') Σελ. 97-114: «Έγκοίμαη' τώ οϊκουμενικώ πατριάρχη κυρ Κυπριανφ 

κατά τήν δευτέραν αυτού πατριαρχείαν» [1713]. 

θ') Σελ. 117-133: «Λόγος προσφωνηθείς τώ παναγιωτάτφ καί οικουμε¬ 

νικά» πατριάρχη κυρίφ κυρίφ Κοσμά από τού πρώτου έτους τής αυτού 

πατριαρχείας» [1714]. 

Γ) Σελ. 137-151: «Προσφώνημα τώ παναγιωτάτω ημών αύθέντη, καί 

δεσπότη τώ οικουμενική) πατριάρχη κυρίφ κυρίφ Κοσμά κατά τό β' έτος τής 

αυτού πατριαρχείας» [1715]. 

Πληροφορίας τινάς περί τοϋ τεύχους βλ. παρα Π. Ζερλέντη, Βγζαηΐΐηϊεοΐιε 

ΖθΐίεοΙίΓΪίΙ, 16 (1907), σελ. 247. 

2. Τεύχος χαρτφον έκ φύλλων τεσσάρων, ών τά τρία γεγραμμένα, διαστάσεων 

0,245X0,175. Περιέχει : «Λόγον τού ταπεινού Άνανίου Τζιας καί Θερμίων» 1. 

1 'Ως ανωτέρω (σελ. 245 σημ.) έλεχθη, ό Τζιας καί Θερμίων Άνανίας αναφέρεται εν 

επιγραφή τοΰ έτους 1<78· 
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3. Τεύχος χαρτφον, άκεφαλον καί κολοβόν, εκ φΰλλα>ν είκοσι δΰο δια¬ 

στάσεων 0,315X0,215 μ. Περιεχει εν αντιγραφώ νοταριακάς πράξεις τοΌ 

δημοσίου νοταρίου Νάξου Πανταλέοντος Μηνιάτου των ετών 1531-1577. 

Συνημμένους δυο φύλλα περιέχοντα πράξεις των ετών 1546 (επί περγαμηνής) 

καί 1572-1573. 

4. Τεύχος χαρτφον εκ σελ. ήριθμημένων 134 διαστάσεων 0,23X0,165 μ. 

Περιέχει μετάφρασιν της περιγραφής τής Νάξου υπό τοϋ Ιησουίτου Ιγνα¬ 

τίου Ιόοΐιΐΐε. 

Ή μετάφρασις αυτή έγένετο υπό τοϋ Βεγετ. Κατά τον Π. Ζ ε ρ λέ ντ η ν (Ιστορικά 

Σημειώματα, σελ. 118, σημ.), τό ανωτέρω περιγραφόμενον τεύχος περικλείει τό πρωτό¬ 

τυπον τής μεταφράσεως τού Βεγετ, ή οποία ύπέστη διαφόρους αλλοιώσεις. Μία των 

παραλλαγών τούτων έδημοσιεύθη υπό Γ. Π. Κρέμου, έν τφ περιοδικά) «Απόλλων» 

τοϋ Πειραιώς, τόμ. 7 (1891), σελ. 81-88, 97-102, 114-118, 181-135, 145-252, 161-166, 

187-190, καί τόμ. 8 (1892), σελ. 17-21, 33-35, 49-52, 65-69, 81-84, 97-102. Μακρά απο¬ 

σπάσματα τοϋ γαλλιστί γεγραμμένου πρωτοτύπου έξεδόΟησαν υπό IV. Μ ϊ 11 ε γ, Πίοΐιΐΐε’ε 

«Όεεοπρίϊοη οί Ναχοε», έν Βγζ&ηΐίηίεείι-Νβιι^πεοΐιΐεοΐιε ^Ηι-ΒάοΒεΓ, τόμ. 6 (1929) 

σελ. 432-450. (Βλ. την βιβλιοκρισίαν μου έν Έλληνικοΐς, τόμ. 3 [1930], σελ. 255-256). 

5. Τεύχος χαρτφον εκ φύλλων 42 διαστάσεων 0,29X0,205 μ. Περιέχει: 

α') Φΰλλ. 1-3: «Κοίαΐιοπε άεΐΐα Οπεεα ά’ΑΓαεηΐίεπι» (=Κιμώλου). 

β') Φΰλλ. 4-9“: «Κείαίίοπε άθΐΐα νίδίίδ άΐ δίίαηΐο (— Σίφνου) δοίο 
1ΐ 23 Ο·ίυ.§-ηο 1700». 

γ') Φΰλλ. 9®-11: «Κείαΐΐοπε άεΙΓΙδοΙε άί δετίο (=Σερίφου), ε ΤΗετ- 

ηιία (=Θερμίων, Κΰθνου)». 

δ') Φΰλλ. 12-14“: «Κείαΐΐοπε άεΐΐ’ΐδοί^, ε οίιίεδα άΐ Ζία (=Τζιας, 
Κεω)». 

ε') Φΰλλ. 14^-24“: «ΚείΒίίοηε άεΐΐα νΐδϊία άεΐίει οίιΐβ5& (ΙΆπάτο 
Ραηηο 1700»1, 

ζ') Φΰλλ. 24>5-36α: «Κ,εΐαίίοηε άεΐΐα νϊδίία άί δίτα». 

ζ') Φΰλλ. 36^-42: «Κ,βίαΐΐοηε άβΐΐα νϊεϊΐΕΐ άί Μίοοηε, εϊ Ιηΐοπιια- 

ΐίοπε άεΐΐο δΐαίο ρτεδεπίε άεΐΐα οΠίεδο. άί δοΐο». 

6. Τεύχος χαρτφον έκ φύλλων γεγραμμένων εννέα, διαστάσεων0,275X0,20. 

Περιέχει περιγραφήν τής νήσου Σΰρου καί εκθεσιν περί τής καθολικής 

Εκκλησίας αυτής ιταλιστί (1678). Έν τέλει (φΰλλ. 9“): «ΙοΤοηιαδδο ΒαάεΠο 

νίο^πο Δροδίοΐίοο άϊ δίτα Ιιο Γαρρτεδεηίιειίο ΐΐ ρτεδεπίε οοπίο α Μοη- 

δί§;ηοΓ νίδίΐΗΐοΓΟ εδΙτ&Ηο ά&11ΐ ιηϊεϊ Ηβη». 

7. Τεύχος χαρτφον, άκεφαλον καί κολοβόν, εκ φΰλλων 32, διαστάσεων 

0,20X0,14. Περιέχει επιτάφιον λόγον εις άδηλον μητροπολίτην Παρονα- 

ξίας, έγράφη δέ πιθανώτατα περί τά τέλη του ΙΗ' αΐώνος. (Φάκ. 19). 

1 Αί ανωτέρω πέντε εκθέσεις έδημοσιεύθη σαν έν ελληνική μεταφράσει υπό Έμμ. Ί. 

Καρπαθίου, Ή λατινική προπαγάνδα καί αί Κυκλάδες κατά τον ΙΗ' αιώνα, (ΆΟήναι, 
1936), σελ. 11 -56. 
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8. Τεύχος χαρτφον εκ φΰλλων 12 διαστάσεων 0,20 X 0,135. Περιέχει ακο¬ 

λουθίαν τής αγίας μάρτυρος Θεοδοσίας, ής ή μνήμη εορτάζεται την 29,'ν Μαιου. 

Προτάσσεται εικών τής 'Αγίας Θεοδοσίας. Έν φΰλλ. 12 τά εξής σημειώματα: 

«Ή μεν χειρ ή γράψασα ταΰτα άποτελεσθήσεται χώμα τά δέ ταΰτα μενοΰσιν 

εις αιώνας. Μνήσθητε αδελφοί μου τοϋ ταπεινού Νικολάου Αναγνώστου». 

«Νικόλαος Γκίλης έγραψα καλώς», καί «τφ όσιοσοφολογιοτάτω, και άγιω- 

τάτφ, Κυρίφ, Κυρίφ, Νικοδήμφ διδασκάλω, Άξιότη, προσκυνητώς: από 

Νάξον εις άγιον "Ορος, εις τοϋ Σταυρουδά την σκήτην δοθήτω ύγειώς». 

Γραφή ΙΗ'αΙώνος. (Φάκ, 20). 
9. Τεύχος χαρτφον εκ φΰλλων γεγραμμένων 8, διαστάσεων 0,24X0,195. 

Περιέχει βιογραφίαν τοϋ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοϋ έξ απορρήτων. 

(Φάκ. 132). 

ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Άαρών, ίερεύς Νάξου, 277- 

Άγαθοπόλεως μητρόπολις, 231. 

Αγαπητός Πέτρος, νοτάριος Κορυφών, 291. 

Αγγλία, 281. 

'Αγία Θεοδοσία, 294-295. 

'Αγία Μαύρα, 232, 292. 

Αγία Σοφία, 292. 

"Αγιος Αντώνιος ό έκ Παταβίου, 247. 

"Αγιος Αντώνιος, έκκλησία έν Νάξφ, 247, 

248. 

"Αγιος Γεώργιος, έκκλησία έν τφ χωρίφ 

Δαμαριώνα Πάρου, 242. 

"Αγιος Γεώργιος τής Πόρτας είς τό αηρό- 

μερον, 242. 

“Αγίου Ελευθερίου σχολή, 254. 

Άγκών, 288-289. 

"Αγουσα, 247, 249. 

’Αδριανούπολις, 255. 

“Αθανάσιος ό Ε', πατριάρχης, 233. 

“Αθανάσιος, μητροπολίτης Παροναξίας, 

235, 236, 238. 

“Αθανάσιος, αρχιεπίσκοπος Σίφνου καί Μύ¬ 

κονού, 243, 244. 

^Αθανάσιος, μοναχός και οικονόμος τοϋ 
η.,/α,. 94-4·. 
Λ ρυν λ. ··- — 

Άθήναι, 293. 

“Αθηνών μητρόπολις, 232. 

Αίγαΐον πέλαγος, 266, 274. 

Αιγαίου Νήσοι, 267. 

Αίγινα, 267. 

Αιτωλία καί “Ακαρνανία, 292. 

“Αλέξανδρος Ζ' Πάπας, 247. 

Άλή αγάς, μισθωτής τής δέκατης “Ανδρου 

καί Σύρου, 287. 

Άλήδης, κολαούζος, 268. 

Αΐάεπ ΟαπΙΐη&Ι, 249. 

"Αμοργός, 267. 

“Αναγνώστης Νικό?Λθς, 295. 

“Ανανίας, μητροπολίτης Δέρκων, 234. 

Άνανίας, αρχιεπίσκοπος Τζιας και Θερ- 

μίων, 245, 293. 

Άνανίας, ιερομόναχος καί πρωτοσύγκε?ώος 

Παροναξίας, 255. 

Άναπλιοίτης “Αναστάσιος, 281. 

Άναπλιώτης “Ιωάννης, 247. 

Άναπλιώτης Νικόλαος, καντζελλάριος Να- 

ξίας, 241, 274. 

“Αναστάσιος, ιερομόναχος ό Σιναΐτης, 243. 

Ανάφη, 269. 

Άυδρίνεβιτζ, 292. 
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“Ανδρος, 249, 267, 269, 270, 274, 287. 

“Ανδρου λατινική επισκοπή, 250, 294. 

“Ανθιμος, μητροπολίτης Αθηνών, 232. 

“Ανθιμος, επίσκοπος Λιτίτζης, 234. 

“Ανθιμος, επίσκοπος Μεθώνης, 234, 289. 

“Ανθιμος, μητροπολίτης Σμύρνης, 244. 

Άννουντσιάτας μοναστή ριον, 240, 

Άννοΰσα τής Δεσποινοϋς, 252. 

Αντίπαρος, 237, 269. 

Αντώνιος, μητροπολίτης Σμύρνης, 244. 

Αντώνιος, επίτροπος αγίου ορούς Σινά, 
243. 

Απείρανθος, 282. 

Απεραγΐται, 281. 

Άπλίκι, 274. 

Άπόκουρος, 253. 

Άπτουλάχ πασάς, καπετάν πασάς, 285. 

Άπτοΰλ Κατήρ - πασάς, 248, 280. 

ΑΓ^επίίεΓπ, 294. Βλ. Κίμωλος. 

Αργυρόπουλος Γεώργιος Τζελεπής, άρχων 
μέγας ποστέλνικος, 273. 

Αργυρόπουλος Ιάκωβος, δραγομάνος τοΰ 
βασιλικού στόλου, 242, 259, 269, 273, 
281. 

Αργυρόπουλος Μανολάκης, δραγομάνος 
του βασιλικού στόλου, 259, 267, 272. 

Αρσένιος, επίσκοπος Τήνου, 245. 

Αρτακηνός Γρηγόριος, νοτάριος Μυκόνου, 
234, 246. 

“Αρτης μητρόπολις, 232. 

Άρώνης Γεώργιος, 281. 

Αστυπάλαια, 267. 

Άτζιράκις Ιωάννης, 280. 

Άτταλειώτης Δομήνικος, 292. 

Άτταλειώτης Νικολάκης, 250. 

Άχμέτ ό Γ', 276. 

Άχμέτ, διβικτάρμπεης και βεκίλης τοΰ 
καπετάν - πασά, 263, 283, 285. 

Άχμέτ έφέντης, καδής, 286. 

Αχμετ πασάς, πασάς καί φλαμπουριάρης 
Παροναξίας, 275. 

’Αχμέδ, σεχζαδέ σουλτάν, 274. 

ΒπάβΙίο Τοπι^εο, 294. 

Βαγιαζήτ Βελή, 292. 

Βαλέττας Ιωάννης, 268, 287. 

Βαλέττας Λεονάρδος, τζελεπής, 252, 262, 
272, 273, 
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Βάμβας Νεόφυτος, 289. 

Βαπτισμένος Γειυργιος, ίερεύς, 249. 

Βαρβατάκης Καλλίνικος, ηγούμενος, 238, 
239, 254. 

Βαρβατάκης Σεραφείμ, ηγούμενος, 238. 

Βαρβατάκης Σωφρόνιος, 238. 

Βάρνης μητρόπολις, 232, 245. 

Βπτοζζί Γεωργέττος, 247. 

Βϋΐ-οζζί Ιάκωβος, αρχών, 241, 260. Βλ. 

Μπαρότζης. 

Βατοπεδίου μονή, 232. 

Βατράχος Γιαννάκος, ταχσιλδάρης καίζαμ- 

πίτης Νάξου, 285. 

Βεληϊνάμ έφέντης, 283. 

Βελλάς Φιλάρετος ό Χίος, 233. 

Βείε^ηο Μάρκος, 265. 

Βενετία, 242. 

νβπβίίο Ιωάννης, Ιατρός, 241. 

Βενιαμίν, μητροπολίτης Μολδαβίας, 235. 

Βενιαμίν, μητροπολίτης Παροναξίας, 238, 
242. 

νοπίβΓ Λαυρέντιος, οερΐίαπ οδίτ&οπϋπαπο 
άβΐΐε πανί, 257, 267. 

Βεντούρας Κωνσταντίνος, δραγομάνος τοΰ 
βασιλικού στόλου, 264. 

Βεργιώτης Ιάκωβος, 290. 

Βεγετ, 294. 

Βιδος Γεράσιμος, καντζελλαριος Μυκόνου, 
243, 256, 290. 

νίΐαΐϊδ ϋοηι δβΐιεδίϊαηο, νίεδπο βροδίο- 
Ιΐοο, 250. 

Βλινάρδος Γεωργάκης, 287. 

Βυζάντιος Αντώνιος, 293. 

Βυζάς Βενέδικτος, 231. 

Γαβριήλ ο Γ', πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 
πόλεως, 293. 

Γαβριήλ ό Δ , πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 
πόλεως, 253. 

Γαβριήλ, μητροπολίτης Παροναξίας, 237. 

Γαβριήλ, αρχιεπίσκοπος Σίφνου, 244. 

Γαβριήλ, προηγούμενος τής μονής τοΰ Βα¬ 
τοπεδίου, 232. 

Γαζή Χασάν - πασάς, καπετάν - πασάς, 268, 
278. 

Γαζή Χουσεΐν - πασάς, καπετάν - πασάς, 

253, 268, 279. 

Γαλλία, 251, 281, 285. 
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Γαράκη Ελένη, 263. 
Γάς Ιωάννης, πρωτονοτάριος Ναξίας,240. 

Γεδεών, αρχιεπίσκοπος Σίφνου, 244. 

Γεράρδης Χρουσής Τζουάννες, 261. 

Γεράρδης Χρύσανθος, βίτσε-κόνσολος Νεα- 

πόλεως καί Αυστρίας, 263. 

Γεράρδης Φρανχζέσκος, 263. 

Γεράσιμος ό άπό Τυρνόβου, πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως καί πρόεδρος 

Παροναξίας, 237, 241. 

Γερμανός, επίσκοπος Σκύρου, 244. 

Γερμανός Φραγκίσκος, 277. 

Γεώργιος, ίερεύς, 242. 

Γεώργιος σερδάρης, 279. 

Γεωργίου Ιωάννης, 277. 

Γιακουμής, διδάσκαλος, 293. 

Γιακουμής, ταχσιλδάρης καίζαμπίτης Νά¬ 

ξου, 280. 

Γιαννάκκης, 287. 

Γιάννης, 286. 

Γιαννουλάκης, 287. 

Γιαννουλάκης ά’ Αγ§6πΙ& έκ Πάρου, 249. 

Γίζης Μιχέλης, καντζελλάριος, 243. 

Οΐτ&Γάίη, πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Ινων- 

σταντινουπόλει, 249. 

Γκίλης Νικόλαος, 295. 

Γκιούμα Εμμανουήλ σχολή, 289. 

Γοζαδΐνος “Αγγελος, Λατίνος αρχιεπίσκο¬ 

πος, 247. 
Οπιάεηϊ§ο Ταάίο, ρτοννεάϊίοτε εχίτποτ- 

άίηαηο άί Τϊηε, 256, 267. 

Γρατιανός Γάσπαρις, δούξ, 247. 

Γρηγόριος ό Ε’, πατριάρχης Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, 241, 246 

Γρηγόριος, μητροπολίτης Δέρκοιν, 239. 

Γρηγόριος, επίσκοπος Λιτίτζης, 234. 

Γρηγόριος, μητροπολίτης Ναύπακτού καί 

“Αρτης, 242. 

Γρηγόριος, αρχιεπίσκοπος Σίφνου, 244. 

Γρηγόριος, μητροπολίτης Σμύρνης, 244. 

Γρηγόριος, ήγούμενος, 241. 

Γρηγόριος, προ^τοψάλτης Μυκόνου, 234. 

236. 
Γρηγόριος, διδάσκαλος των Μυκανΐων, 252. 

Οπταίΐΐάΐ, έκ Νάξου, 250. 

Γριμάλδης Αντώνιος, 260, 290. 

Γριμάλδης Ιάκωβος, 286. 

Γριμάντης Ιάκωβος, 238. 
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Γρυπάρης Ιωάννης, 272. 

Δαλέζιος Ιωάννης, καντζελλάριος, 245- 

Δαμαριώνα, χωρίον Πάρου, 242. 

Δαμασκηνός, ιερομόναχος, 237. 

Δαμιράλης Μιχαλάκης, 250. 

ϋαροπίε Νικόλαος, δόγης τής Βενετίας, 

231. 

Ο&ροτίο Μάρκος, νοτάριος, 290- 

Δεκαβάλε Νικόλαος, 265. 

Όε Β& Ηεγε, πρεσβευτής τής Γαλλίας έν 
Κωνσταντινουπόλει, 248. 

Δελένδας ΆντοΆ'ίος, 266. 

Δελένδας Πέτρος, 265. 

Δελλαγραμμάτικας Συμεών, 264. 

Δελλαρόκας Γιαννάκης, 275,277. 

Δελλαρόκας Λορέντζος, 278, 279, 281. 

Δενδρινός Διονύσιος, ιερομόναχος, 252. 

Δερβίς αγάς, βοεβόδας Νάξου, 281. 

Δεσούδας Τζαννής, 272. 

Δημάκης Θωμάς, δραγομάνος τοΰ βασιλι¬ 

κού στόλου, 277. 

Δημάκης Στέφανος, δραγομάνος τοΰ βασι¬ 

λικού στόλου, 271, 277. 

Διασκούφα Μαρκέττα. 266. 

Όίιΐδεαίο Νικόλαος, 265. 

Οίενιάε ΚΓ, 257. 

Διονύσιος, μητροπολίτης Εδέσσης, 232. 

Διονύσιος, μητροπολίτης Ήρακλείας, 232. 

Διονύσιος, μητροπολίτης Σάλωνων, 243. 

Διονύσιος, μητροπολίτης Χίου, 246. 

Οοΐίίη Δανιήλ, οαρίΐαπ εχΙτ&ΟΓάίπ&πο 

άεΐΐε πανί, 257. 

Δόξας Ιωσήφ, αρχιεπίσκοπος Σεβάστειας 

καί Παροναξίας, 237. 

Δούναβις, 273, 288. 

Δραγομανάκης Φίλιππος, 280. 

Δράκος, απεσταλμένος τοΰ Μεγάλου Διερ- 

μηνέως, 256. 

Δροσιάνή, 240. 

Δρόσος Δημήτριος, επίτροπος Τήνου, 252. 

Δρυμαλία. 238, 240. 

Έγκαραί, 283, 292. 

“Εδεσσα, 232. 

Έμέτ καδής, 274. 

Έσωχωρίτης Χρύσανθος, Ιερομόναχος, 

διδάσκαλος Ναξίας, 25β. 



Δ ιόν. Ά. Ζακυθηνοϋ 
298 

Ευγένιος, επίσκοπος Μαλτζίνης, 234. 

Ευθυμίου Χριστόδουλος, 289. 

Εύρίπου μητρόπολιο, 232. 

Ευστάθιος, πατριαρχικός έξαρχος, 238- 

Εφέσου μητρόπολις, 232. 

Ζεηο Αντώνιος, καπιτάν γκενεοάλε, 241 

249. 

Ζευγόλης Ιωάννης, 242. 

Ζουλής Γεώργιος, 286. 

Ζυρίων ποταμοί, 251. 

Ζωσιμάς Μιχαήλ, 289. 

Ηλιάδης Γεώργιος, 251. 

Ηράκλειας μητρόπολις, 232. 

Ήσαΐας, 232. 

Θεόκλητος ό έξ Ίβήρων, 236. 

Θεολόγου έκκλησίδιον, 240. 

Θεοφάνης, μητροπολίτης Παροναξίας, 237. 

Θέρμια, 267, 269, 294. Βλ. Κύθνος. 

Θεσσαλονίκη, 233. 

Θήρα, 243. Βλ. Σαντορήνη. 

Ιάκωβος, επίτροπος Τήνου, 252. 

Ίάσιον, 235. 

Ιερεμίας ό Β', πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, 231, 235, 236. 

Ιερόθεος, πατριάρχης Αλεξάνδρειάς, 289- 
200. 

Ιερόθεος, μητροπολίτης Εύρίπου καί εΐτα 

Ιωαννίνων καί "Αρτης, 232-233. 

Ιερόθεός, μητροπολίτης Παροναξίας, 263, 

281, 282, 285. 

Ιερόθεος, διδάσκαλος, 290. 

^Ιεροσολύμων Πατριαρχεΐον, 231. 

Ιερουσαλήμ, 231. 

Ιθάκη, 233. 

Ίλαρίων, Σιναΐτης, 243. 

Τμβραήμ αγάς, βοεβόδας καί βεκίλης Σύ¬ 

ρου, 264. 

Ιμβραήμ πασάς, σερασκέρης νΑσπρης Θα¬ 

λάσση ε, 284. 

Ίμπρα'ίμ Σουλτάν, 267. 

"Ιος, 260, 267, 269, 270. 

Ισμαήλ αγάς, βοεβόδας Ναξίας καί Μύ¬ 

κονού, 271, 286. 

Ιταλισης Ανδρέας, μινίστρος τής Ρωσσίας 

έν Κων/πόλει, 252. 

Ιωακείμ, επίσκοπος Τήνου, 245. 

Ιωάννα Πάπισσα, 292. 

Τωαννάκης, δραγομάνος τοϋ στόλου, 271. 

Ιωάννης, ίερεΰς Σαγκρίου, 275. 

Ίωαννίκ,ος ό Β’, πατριάρχης Κωνσταντι- 

, πόλεως, 240. 

Ιωαννικιος ό Γ', πατριάρχης Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, 231. 

Ιωάννινα, 232, 289. 

Ιωαννίνων μητρόπολις, 233. 

Ιωάννου Γεώργιος, γραμματικός τοϋ βα¬ 

σιλικού στόλου, 262. 

Ιωσήφ, μητροπολίτης Παροναξίαε, 241 

242. 

Καβαλίστας Μάρκος, 233. 

Καζανόβας Θεόδωρος, 274. 

Οεζοίι Νικόλαος, άπανωκυνηγάρις Νάξου, 

266. 

Καίμακαμ- πασάς, καπετάν- πασάς, 269. 

Καισάρεια, 245. 

Καισαρείας μητρόπολις, 233. 

Καλαβρός Νικόλαος, κσ,ντζελλάριος Πα¬ 

ροικίας Πάρου, 250. 

Καλαμαράς Μιχαήλ, 256, 257. 

Καλαμαράς Τζαννής, 271. 

Καλαφάμας Φραγκούλης, 266. 

Καλλιάρχης Ιγνάτιος, ιερομόναχος, 236. 

Καλλιμάχης Άνδρέας, 271. 

Καλλιμάχης Ιωάννης, 262, 280. 

Καλλίνικος Β'. πατριάρχης, 293. 

Καλλίνικος μητροπολίτης Σίφνου, 246. 

Καλλίνικος, Ιερομόναχος, 242. 

Καλοπλάστης Γ εώργιος, χωρεπίσκοπος, 243. 

ΟπιιιίΙΗε Οΐονβηηί - Αηίοηΐο, επίσκοπος 

Μήλου, 248-249. 

Καναβοϋτξος Μιχαήλ, 236, 270- 

Κανισκάς Πέτρος, 272. 

Κανισκάς Χατζή Άντωνέλλος, 251. 

Κανισκάς Χατζή Γεράσιμος, ιερομόναχοι:, 
234, 

Καντακουζηνός Στέφανος, βοεβόδας, 291. 

Καραβίας Σαμουήλ, διδάσκαλος, 252. 

Καρατξας Ιωάννης, δραγομάνος τοϋ στό¬ 

λου, 253, 279. 

Κάσος, 251, 269, 270. 

1 

Ί§ 

Κατάλογος τής συλλογής 

Καστελάνος Νικόλαος, πρωτονοτάριος Πε¬ 

ριχώρων, 254. 

Κάστρης, 262. 

Κάστρης Ιάκωβος, 262. 

Κάστρης Χρουσής, 260, 290. 

Κάστρον Νάξου, 233, 260-263,278- 281, 

284 - 286. 

Κεφαλάς Γεώργιος, κάτοικος Καλοξύλου, 

277. 

Κεχαγιάμπεης Άχμέτ, 260. 

Κέως, 255, 294. Βλ. Τζία. 

0ϊ&ηΐ6Γΐ3ί, Ιησουίτης, 248, 249. 

Κίμωλος, 267, 294. Βλ. Αγ^6πΙΪ6Γ3. 

Κλήμης ό έκ Χίου, μητροπολίτης Ίωαννί- 

νων, 233. 

Οοΐιεη Σαμουήλ, ειιάίίοΓ εί σοπ5Ϊ§1Ϊ6ΐ· τοϋ 

σοπ 505ερ5 Ναζί, 240. 

Κολυβάς Θεόδωρος, 233. 

Κόκκινος Θεόδωρος ό Καρούσης, 271. 

Κόκκος Δημήτριος, καντζελλάριος Νάξου, 

232, 262, 282, 291. 

Κόκκος Κωνσταντίνος, καντζελλάριος Νά¬ 

ξου, 232, 262, 263, 281, 282. 

Οοπηρίέ^πε, Μ&τΐίπ άε—, καπουκΐνος, 248. 

Κονδΰλης Νικόλαος, πρεβόστρος, 250. 

Κονδύλης Νικόλαος, ανεψιός τοϋ πρεβό- 

στρου, 250. 

Κονταρίνης, Ο&ρίίΗΠ άεΐΐε πανί, 257. 

Κοντολέιον Δημήτριος, 250. 

Κοντόσταυί,ος Μιχελέτος, 237. 

Κορίνθιος Μάρκος, Ιερεύς, καντζελλάριος, 

235, 267. 

Οοτυείίο Αναστάσιος, 292. 

Οοτοπεί Φραγκίσκος, Ιοειτιπ Ιεπεπε τοϋ 

Όοη Ιοεερε Ναζί, 235, 266. 

Κορονέλλος, 261. 

Κορονέλλος Τζαμπατής, καντζε?ι.λάρ ιος 

Ναξίας, 238. 

Κορονέλλος Φραντζϊσκος, 266. 

Κορονέλλος Χρουσάκης, αρχών, κόνσολος, 

241, 275, 290. 

Κορφιάτης Σπυρίδων, 262. 

Κοσμάς ό Γ', πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, 293. 

Κούλουρη, 267. 

Κούμουλος Γειοργιος, άρχιον καμινάρης, 

285, 286. 

ΟΓεεεηίΐο Ματθαίος, 266· 
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Κρήτη, 233. 

Κρίσπος Βαπτιστής, Λατίνος αρχιεπίσκο¬ 

πος, 261. 

Κρίσπος Ιάκωβος, αρχών, 242. 

Κρίσπος Ιάκωβος ό Γ', δούξ τοϋ Αιγαίου 

πέλαγους, 265. 

Κρίσπος Ίιυάννης ό Γ', δούξ τοϋ Αιγαίου 

πελάγους, 266. 

Κρίσπος Ιωάννης ό Δ', δούξ τοϋ Αιγαίου 

πελάγους, 235, 239, 266, 290. 

Κρίσπος Μαθιός, 265. 

Κρίσπος Μαρής, 265. 

Κρίσπος Μάρκος, βάϊλος, 266. 

Κρίσπος Νικόλαος, βικάριος, 266. 

Κρίσπος Νικόλαος, δυνάστης τής Σαντο- 

ρήνης, 265. 

Οτίερο Νίεοίο, 248. 

Κρίσπου Αγγελική, 247. 

Κριτίας, μέγας εκκλησιάρχης, διδάσκαλος 

καί καθολικός εξαρχος, 236, 293. 

Κρΰο Νερό, 290. 

Κύθνος, βλ. Θέρμια. 

Κυπριανός, πατριάρχης Κιυνσταντινουπό- 

λεως, 293. 

Κύριλλος ό Δ', πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, 241, 293. 

Κύριλλος ό Γ', πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, 239, 241, 243, 254. 

Κύριλλος ό Ζ', πατριάρχης Κωνσταντινου- 

πό?,εως, 254. 

Κύριλλος, έπίσκοπος Τήνου, 245. 

Κύριλλος, επίτροπος τοϋ Μαλτζίνης, 234. 

Κωνσταντής, βοεβόδας Μυκόνου, 271- 

Κωνσταντίνος βοεβόδας Πραγκοβάνος, 291. 

Λαγκαδάς Αθανάσιος, πατριαρχικός έξαρ¬ 

χος, 244. 

Λάγωρον, τοποθεσία Πάρου, 250. 

Λαζαραΐοι, 279. 

Λασκαρίνας Ζαμπέτα, 271. 

Λεβαντής Αντώνιος, 272. 

Λεπενοϋ, 292. 

Λερμάκης Μιχαήλ, πληρεξούσιος κατοίκων 

Νάξου, 261. 

Λευκάδος άρχιεπισκοπή, 233· 

Λεύκάς, 243- 

Λιασκός, βοεβόδας 277. 

Λιβόρνον. 288 - 289. 



300 Διον. Ά. Ζακυθηνοϋ Κατάλογος τής συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη. 301 

Ιάεΐιΐΐε, Ιγνάτιος, 294. 

Λιοντής Νικολός, 260, 261. 

Λιτίτζης επισκοπή, 234, 254. 

Λοιδωρικίου επισκοπή, 234. 

Λουρδάς Φίλιππος, αρχών, 241. 

Λουτζιάρογλου Κσιστάκης, 291. 

Μαγειρόπουλος Γ εώργιος, αρχιερατικός 

πρωτονοτάριος, 238. 

Μακάριος, μητροπολίτης Σάμου, 243. 

Μακάριος, μέγας αρχιμανδρίτης τής μεγά- 

λης Εκκλησίας καί έξαρχος πατριαρ¬ 

χικός, 285. 

Μαλτζίνης επισκοπή, 234. 

Μάμουκας Γεώργιος, νοτάριος Χίου, 271, 

Μανιάται ιρυγάδες, 273. 

Μανολάκης Γεώργιος, επιστάτης τής έν 

Κάσφ σχολής, 251. 

Μανολάκης, βασιλικός κόμισος, 281. 

Μανόλης, 27δ, 286. 

Μάνος Κωνσταντίνος, βεκίλης τής δραγο- 

μανίας, 260, 263, 285. 

Μάνος Μιχαήλ, δραγομάνος τοΰ στόλου, 243, 

255, 260, 263, 270, 273, 283 - 285, 288. 

Μαρκοπολίτης Μιχαήλ, έφορος χωρίων 

Νάξου, 250, 263, 283. 

Μαρμάρων οικονόμος, 287. 

Μαρτορίνα, 277. 

Μαστρονικολής, μεϊμάρμπασης του βασι¬ 

λικού ταρσανά, 262. 

Μαστροσπΰρος, 286. 

Μάτζας Γεώργιος, 282. 

Ματθαίος ό Β', πατριάρχης Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, 235. 

Ματθαίος, μητροπολίτης Τορνόδου, 245. 

Ματθαίος, 277. 

Μαύρη θάλασσα, 292. 

Μαυρογένης, 252. 

Μαυρογένης Γεώργιος, 281, 283. 

Μαυρογένης Ιωάννης, αρχών καμινάρης, 

278, 279. 

Μαυρογένης Ιωάννης Νικόλαος, ήγεμών 

Ούγγρο βλαχίας, 290. 

Μαυρογένης Κωνσταντίνος, δραγομάνος, 

250, 263, 273, 281, 282, 283, 291. 

Μαυρογένης Νικόλαος, δραγομάνος τοΰ 

στόλου, 250, 252, 253, 261, 264, 268, 

272, 277, 278. 

Μαυρογένης Πέτρος Μάτζας, 264, 273. 

Μαυρογένης Στεφανάκης, δραγομάνος τοΰ 

στόλου, 259. 

Μ αυρογένους Μαριόρα, 232, 262, 290, 291- 

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος, μέγας διερ- 

μηνεύς, 236, 256, 257, 271, 295. 

Μαυροκορδάτος Ιωάννης, βοεβόδας Μύ¬ 

κονού, 236, 256, 271. 

Μαυροκορδάτος Μικές, 281. 

Μαυροκορδάτος Νικόλαος, 243. 

Μαυρομμάτης Νικόλαος, 254. 

Μαχμούτ ό Α', 249. 

Μαχμούτ δ Β', 270, 283, 286, 292. 

Μεεμέτ μπέης, σερδάρης "Ασπρης θαλάσ¬ 

σης, 271, 275, 276, 277, 287. 

Μεθώνης επισκοπή, 234, 289. 

Μελέτιος Β', πατριάρχης. 231. 

Μελέτιος, μητροπολίτης Εφέσου, 232. 

Μελέτιος, μητροπολίτης Ναυπάκτου καί 

"Αρτης, 242. 

Μελέτιος, μητροπολίτης Παροναξίας, 237, 

248. 

Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Σίφνου, 244. 

Μενδρινός Αντώνιος, πρωτονοτάριοι:, 237, 

290. 

Μεχμέτ ό Γ', 247. 

Μεχμέτ ό Δ', 248, 249. 

Μεχμέτ, είσπράκτοιρ, 287. 

Μεχμέτ αγάς, 286. 

Μεχμέτ - πασάς, σερασκέρης των βασιλι¬ 

κών φρεγάδων, 238. 

Μήλος, 235. 248, 267. 

Μηνιάτης Ιωάννης, καντζελλάριος, 237, 

238, 260, 261. 

Μηνιάτης Πανταλέων, νοτάριος Νάξου, 294. 

Μητροφάνης, διάκονος, 291. 

Μικές “Ανδρόνικος, 261. 

Μιχαήλ, πρωταποστολάριος τής μεγάλης 

“Εκκλησίας, 237. 

Μιχαλάκης, απεσταλμένος τοΰ Νικ. Μαυ- 

ρογένους, 268. 

Μιχαλίτζης, καντζελλάριος Νάξου, 290. 

Μολδαβία, 235. 

ΜοΚιι “Αλέξανδρος, οαρΐΐαπ βείΓ&οπϋηπ- 

τίο άβΐΐε Π3νί, 256. 

Μονεμβασίας μητρόπολις, 235. 

Μονή Αγίου Δη μητριού, 234. 

Μονή Αγίου Δη μητριού, 238. 

Μονή Αγίου “Ελευθερίου έν Σαγκρίφ,238. 

Μονή “Αγίου Ίωάννου εις Λεύκες, 242. 

Μονή “Αγίου Νικολάου, 233. 

Μονή Παλαιοπαναγιάς, 243. 

Μονή Προδρόμου επάνω Κάστρου, 239. 

Μονή Ταξιάρχου, 241. 

Μονή Τιμίου Σταυροΰ, 241. 

Μονή “Υ. Θ· Θεοτόκου Δροσιανής. 239. 

Μονή “Υ. Θ. Κα?.ορειτίσσης, 240. 

Μονή “Υ. Θ. Τουρλιανής, 236. 

Μονή “Υ. Θ. Φανερωμένης, 241. 

Μονή Φωτοδότου Χριστοΰ, 241. 

Μονύδριον “Αγίας Κυριακής, 239. 

Μοραϊται, 278. 

Μοροζίνης Φραγκίσκος, 241.244, 256, 266, 

267. 

Μουράτ ό Γ', 267. 

Μουρούζης Δημήτριος, 291. 

Μουρούζης Κ., δραγομάνος τοΰ στόλου, 

271. 

Μουρούζης Νικόλαος, δραγομάνος, 263, 

264, 270, 274, 285-288. 

Μουρούζης Παναγιωτάκης, δραγομάνος 

τοΰ στόλου, 239, 259, 262, 268, 272, 

280, 291. 

Μουσά αγάς, βοεβόδας Νάξου, 281. 

Μουσανλή Κεχαγιάς, 238. 

Μουσιαφά έφέντης, ναΐπης, 286. 

Μουσταφά - μπέης, φλαμπουριάρης Ναξίας 

καί Πάρου καί σερασκέρης τών βασι¬ 

λικών φρεγάδων. 240. 275, 286. 

Μουσταφάς, είσπράκτωρ, 287. 

Μουσταφάς, μισθωτής τής δεκάτης "Αν¬ 

δρου καί Σύρου, 287- 

Μουσταφάς ό Β', 242, 275. 

Μουσταφάς ό Γ', 270, 277. 

Μουχάμετ ό Γ’, 247. 

Μπαζαίγιος “Ανδρόνικος, 283. 

Μπάζιος, 286. 

Μπαλτασέρες Νικόλαος, 283. 

Μπάος Κωνσταντίνος, 282. 

Μπάος Νικόλαος, 287. 

Μπαρόν Γάσπαρος, κόνσολος, 281. 

Μπαρόν “Ιάκωβος, 244. 

Μπαρότζης Γιακουμάκης, 260, 275, 286. 

Μπαρύτζης “Ιάκωβος, 284. 

Μπαρότζης “Ιερώνυμος, 264. 

Μπαρότζης Στάνης, 292. 

Μπαρότζης Τζαμπατής, 280, 286, 291. 

Μπαρότζης Τζώρτζης, 290. 

Μπαρότζης Φραντζέσκος, καντζελλάριος 

Κάστρου, 262, 280, 290. 

Μπατής Χατζή -Αντώνιος, 272. 

Μπεκίρ μπέης, φλαμπουριάρης Νάξου καί 

Πάρου, 274, 275. 

Μπελόνιας Τζάνας, 265. 

Μπιζάς, “ιερομόναχος, 286. 

Μποΰργον Ναξίας, 240, 253, 261 - 264, 278, 

279, 281, 285, 286. 

Μπραδούνας “Ανδρόνικος, 262. 

Μπρακοβάνι, 291. 

Μύκονος, 234 -235, 244-246, 251, 252, 

255- 260, 268-274, 294. 

Μυριόφυτον, 236. 

Νάζης “Ιωσήφ, δοΰξ Νάξου καί κυρίαρχος 

"Ανδρου, 235, 240, 266. 

Ναός Αγίου Ίωάννου Σιδεριανοΰ, 235. 

Ναός “Αγίου Νικο?Μου, 245. 

Ναός Κοιμήσεως Ύ. Θεοτόκου, 246. 

Ναός Προφήτου Ήλιου, 241. 

Ναός “Υ. Θ. τής Αγίας έν Άκρωτηρίω 

Νάξου, 239. 

Ναός “Υ. Θ. Γωνιάς, 243. 

Ναός “Υ. Θ. Ευαγγελίστριας, 244. 

Ναός τής “Υ. Θ. τής Πρωτόθρονου, 238. 

Ναύπακτος, 242. 

Νεμτζία, 242. 

Νεόφυτος ό Ζ', πατριάρχης Κων/πόλεοϊς, 

239, 253. 

Νεόφυτος, μητροπολίτης Άγαθοπόλεως] 

231. 

Νεόφυτος, μητροπο?άτης Θεσσαλονίκης, 

233. 

Νεόφυτος, έπίσκοπος Καρπάθου, 264. 

Νεόφυτος, μητροπολίτης Μυριοφύτου, 236. 

Νεόφυτος, μητροπολίτης Νέων Πατρών,242. 

Νεόφυτος, μητροπολίτης Παροναξίας, 238, 

240, 261, 281. 

Νεόφυτος, αρχιεπίσκοπος Τήνου, 252. 

Νεόφυτος, έπίσκοπος Φερσάλων, 246. 

Νεόφυτος, ηγούμενος, 291. 

Νεοχιόριον, 253, 284. 

Νέων Πατρών μητρόπολις, 242. 

Νικηφόρος, μητροπολίτης Μονεμβασίας, 

235. 
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Νικηφόρος, μητροπολίτης Παροναξίας, 240. 

Νικόδημος, μητροπολίτηςΠαροναξίας. 237, 

238, 241, 242. 

Νικόδημος, επίσκοπος Φερσάλων, 246. 

Νικόδημος διδάσκαλος Ναξιώτης, 295. 

Νικόλαος, ίερεύς Νάξου, 275. 

Νικούσιος Παναγιώτης, «σεκρετάριος καί 

έρμηνεύς της Βασιλείας», 236, 248. 

Νοχηίβΐ, άβ, πρεσβευτής τής Γαλλίας έν 

Κωνσταντινουπόλει, 248, 249, 251. 

Ντεζαουράριος Πέτρος, ίερεύς, 277. 

Ντελαρόκα, 280. Βλ. Δελλαρόκας. 

Ντούσης Γιαννάκης, 283. 

ΰανθόπουλος Γρηγόριος, διδάσκαλος Να- 

ξίας, 250, 254, 255. 

Οθωναΐος Γεώργιος, γραμματικός τοΰ βα¬ 

σιλικού στόλου, 255, 261, 281, 291. 

Όρλώφ Αλέξιος, 245, 

Όρσολΐνον, 250. 

Όρψανός, ίερεύς Νάξου, 275. 

Όσμάν - αγάς, βυεβόδας Νάξου, 240. 

Ούρσΐνος Τζάφας Ιωάννης, 291. 

Πάγκαλος Ποθητός, 264. 

Παΐσιος, διδάσκαλος, 262, 263. 

Παΐσιος, επίσκοπος Βουθριοτοΰ καί Γλυ¬ 

κέος, 233. 

Παλανίδης Γρηγόριος, 289. 

Παλανίδης Κωνσταντίνος, 289. 

Παλιουρίτης Γρηγόριος, 289. 

Πάλλης Αντώνιος, ταχσιλδάρης Σίκινου, 

287. 

Παντελής, 280. 

Παπαδάκης Ιωάννης, 272. 

Παπαδάκης Κωνσταντής, 259. 

Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος, 240. 

Παπαριά Σοφία, 275. 

Παρθένιος ό Δ', πατριάρχης Κωνσαντινου- 

πόλεως, 239, 242. 

Παρθένιος, αρχιεπίσκοπος Λευκάδος καί 

"Αγίας Μαύρας, 233. 

1’ΗΠδ, Υάκινθος - Φραγκίσκος όε -, καπου- 

κϊνος, 249. 

Παρκεθύμης Ιάκωβος, 231. 

Παροικία Πάρου, 237, 290- 

Παροναξίας μητρόπολις, 236, 254, 294. 

Πάρος, 242, 245, 247, 248, 251, 255, 264 

267, 269, 270, 275, 287, 292. 

Πάρπαρης Ιωάννης, 291. 

Παστιάνος, βικάριος, 258. 

ΙΤάτμος, 264, 267, 268, 270, 290. 

Παύλος Ε’, πάπας, 247. 

Παχάρνικος Κωνσταντίνος, 285. 

Πελοπόννησος, 278. 

Πετρηνός Ιωάννης, δραγομάνος τού στό¬ 

λου, 272. 

Πετριτζόπουλος Δημήτριος, Πρύτανις Α¬ 

γίας Μαύρας. 232. 

Πιταράκης Πέτρος, αλληλοδιδακτικός δι¬ 

δάσκαλος, 251. 

Πλαγηνός Κωνσταντίνος, 263, 274, 285. 

Πλάτων[Φραγκιάδης], μητροπολ. Χίου,246. 

Πολίτης Μάρκος, 279. 

Πολκόβνικος Γεώργιος, 288. 

Πολκόβνιιξος, 279. 

Ροΐΐα Βαρθολομαίος, αρχιεπίσκοπος Νάξον 

καί Πάρου, 248, 251. 

Πολύκανδρος, 255, 267. Βλ. Φολέγανδρος. 

Πόμμερ Περράκης, επίτροπος Τήνου, 252. 

Πόρος, 267. 

Πορτάρης Άποστόλιος, 254. 

Πορφύριος, μητροπολίτης “Αρτης, 232. 

Ποταμιά, 286. 

Πραντούνας Ανδρόνικος, 262, 279. 

Πραστός, 243. 

Πραχίμ πασάς, καπετάν - πασάς, 267. 

Πρέβεζα, 292. 

ΙΙροικόνησος, 232. 

Προκόπιος, μητροπολίτης Σμύρνης, 244. 

Πτολεμαΐδος μητρόπολις, 231. 

Ταγγούσης Μιχαήλ, 243. 

'Ραξής Γεώργιος, 285. 

'Ρακούσης Ματθαίος, ιερομόναχος, 239. 

"Ραφαήλ ό Β', πατριάρχης Κτονσταντινου- 

πόλεως, 235. 

Ραφαήλ, αρχιεπίσκοπος Νάξου καί Πά¬ 

ρου, 247. 

Ταφτόπουλος Αναστάσιος, 283. 

Τεβελάκης Ιωάννης, καντζελλάριος, 255, 

263. 

Τείξης Αντώνιος, 272. 

Ρεμαδάνης Γεώργιος, δραγομάνος τής βα¬ 

σιλικής αρμάδας, 276. 

Κατάλογος τής συλλογής 

Τέοντος καί Πραστοϋ επισκοπή, 243. 

Τίζος Θεόδωρος, δραγομάνος τού βασιλι¬ 

κού στόλου, 250, 269, 273, 280, 281. 

'Ροδινός Νεόφυτος, 233. 

Κ.053. Ι^παΐίο, επίσκοπος "Ανδρου, 249. 

Κουχ Ιωάννης, 250. 

Τωσσέτης Ιωάννης Εμμανουήλ, ήγεμών 

τής Ούγγροβλαχίας, 278- 

Τωσσέτης Νικόλαος, δραγομάνος τού στό¬ 

λου, 261, 272, 278. 

Τωσσία, 232. 

Τώτας Νικόλαος, 264. 

Σαγίδ Άλή πασάς, καπετάν-πασάς, 269- 

Σαγκρί, 254, 275, 286. 

Σάϊν αγάς, 274. 

Σαλώνιον επισκοπή, 243. 

Σαμάν Βέγ, φρούραρχος Αθηνών, 293. 

Σάμος, 268, 269. 

Σάμου μητρόπολις, 243. 

Σαντορήνη, 267, 269, 270. 

Σαντορήνης επισκοπή, 243. 

Σαντουλάκης Κυριάκός, 273. 

Σεγίδ Χασάν πασάς, καπετάν - πασάς, 270. 

Σελίμ ό Γ', σουλτάνος, 280, 287. 

Σεραφείμ, μητροπολίτης Παροναξίας, 242, 

248. 

Σέριφος, 267, 294. 

Σίκινος, 267, 269, 287. 

Σινά, 243. 

Σίφνος, 243, 253, 267, 294. 

Σκιαδάς Νικόλαος, νοτάριος Παροικίας 

Πάρου, 237. 

Σκορδιά, τοποθεσία Πάρου, 242. 

Σκορδίλης Τριαντάφυλλος, γραμματικός 

Μυκόνου, 234. 

Σκουτάρι, 287. 

Σκυλλόπετσος, 268. 

Σκύρος, 244, 267. 

Σλουτζιάρης Νικόλαος, έφορος χωρίων, 262. 

Σμύρνη, 244. 

Σμύρνης μητρόπολις, 254. 

Σομμαρίπας, 280. 

Σομμαρίπας Κρουσΐνος, 270. 

Σομμαρίπας Νικόλαος, 274. 

Σομμαρίππας Νικολέττος, 292. 

Σομμαρίπας Φρ., 262. 276, 284, 290, 291. 

Σομμαρίπας Χρουσάκης, αρχών, 241. 

Περικλεούς Ζερλέντη. 

Σουλεϊμάν ό Α', Σουλτάνος, 270. 

Σουλεϊμάν έφέντης. καδής, 279. 

Σουλτάνα, σύζυγος 5Α?.. Μαυροκορδάτου, 

271. 

Σούτξος Αλέξανδρος, δραγομάνος τοΰ στό¬ 

λου, 253, 279. 

Σπανομαρίδης, ιερομόναχος Νάξου, 275. 

Σπανός Γεώργιος, 266. 

Σπανός Ιωάννης, ίερεύς. 238. 

Σπέτσαι, 267, 269. 

Σπυρίδης Παπασταμάτης, πληρεξούσιος 

Νάξου, 261. 

Σπυριδιός Γεωργάκης, 276. 

Σπυρίδος Νικόλαος, καντζελλάριος Παροι¬ 

κίας Πάρου, 290- 

Στάης Μανολάκης, βοεβόδας καί ζαμπίτης 

Φολεγάνδρου, 264, 287. 

Σταματάκης Ιωάννης, 289. 

Σταμάτης, κάτοικος Νάξου, 276. 

Σταυρουδά σκήτη έν "Αγίφ "Ορει, 295. 

Στεφάνου Γρηγόριος, κοτζάμπασης Σύ¬ 

ρου, 264. 

Στρατηγού Εύγενοΰ, 266. 

Στράτου δήμος, 292. 

Συμεών Ούρεσις Παλαιολόγος, 291. 

Σύρος, 245, 248, 249. 264, 267, 208, 269, 

270, 287, 294. 

Σωφρόνιος ό Β', πατριάρχης Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, 234, 253. 

Τέστας Αντώνιος, 263. 

Τέοτας Γάσπαρης, αρχώνκαβελλάριος, 264. 

Τζαννετής Μανουήλ, σακελλάριος Δρυμα- 

λίας, 240, 263. 

Τζία, 255, 267, 269. 

Τζιας καί Θερμίων αρχιεπισκοπή, 245, 293, 

294. Βλ. Κέως. 

Τζίλιος Δαμήνικος, 274. 

Τήνος, 245, 268, 269, 273. 

Τιμόθεος, πατριάρχης Κων/πόλεως, 243. 

Τοπόλια Παρνασσίδος, 292. 

Τορνόβου μητρόπολις, 232, 233, 245. 

Τοσκάνης δούξ, 248. 

'Γουλιάνος ντά Κοριύνια, αύθέντης τής 

Σίφνου, 244. 

Τούνα, 283. 

Τσιπίδον, χωρίον Πάρου. 264. 
. .. ΩΛΓί ηί?Α 
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Φερσάλων Εκκλησία, 246. 
Φιλάρετος ό Χίος. Βλ. Βελλάς εκκλησία. 
Φιλόθεος, μητροπολίτης Καισαρείας των 

Καππαδόκων, 245. 

Φιλόθεος, μητροπολίτης Τορνόβου, 245. 
Φιλώτειον, χωρίον Νάξου, 260. 

Φολέγανδρος, 246, 255, 264, 287, 288. 
Ροπιβίί Πέτρος, διερμηνεύς τής έν Κων- 

σταντινουπόλει γαλλικής πρεσβείας, 
250. 

Φούντης, 268. 
Φραγκόπουλος, 255, 279, 293. 
Φραγκόπουλος Γεώργιος, αρχών αγάς, 279, 

290, 291. 
Φραγκόπουλος Ιάκωβος, 291. 
Φραγκόπου?νθς Νικόλαος, κόνσολος τής Μ. 

Βρεττανίας, 28 Γ 
Φραγκόπουλος Χρουσής, 286. 
Φραντζέζοι, 279. 
Φραντζΐσκος Γιακουμής, πληρεξούσιος Νά¬ 

ξου, 261. 
Φραντζΐσκος, εργάτης τής δημοσίας αλυ¬ 

κής Νάξου, 276. 
Φώσκολος Ιωάννης, καντζελλάριος Μύκο¬ 

νού, 245, 258. 
Φώσκολος Περράκης, καντζελλάριος Μύ¬ 

κονού, 243, 258. 
Φώτης Άνδρέας, 261. 
Φωτίου Σάββας, καπουκεχαγιάς, 264. 

Χαδεμάκης Ιωάννης, 280. 
Χαδεμένος Ιωάννης, καντζελλάριος Μύ¬ 

κονού, 290. 
Χαλί λ αγάς, 277. 
Χαλκείου ενορία, 238. 
Χαμάρτος Ελευθέριος, 264. 
Χαμπάτης, 268. 
Χανιά, 233. 
Χαντζερής Κωσιάκης, δραγομάνος τοΰ βα¬ 

σιλικού στόλου, 253, 261, 262, 272,279. 
Χαντζερής Μιχαήλ, δραγομάνος τού βασι¬ 

λικού στόλου, 255, 263. 265, 268, 269, 
272, 281. 

Χαρβαλέας Γεώργιος, ΐερεύς, 240. 
Χατζή Άλή πασάς, καπετάν πασάς, 269, 

273. 
Χατζή Βασίλης, ζαμπίτης καί ταχσιλδάρης 

Ναξίας, 280. 
Χατζή κοζά Ψαριανός Γιάννης, 246. 
Χατζή Μεχμέτ πασάς, καπετάν - πασάς, 

276, 287. 
Χατζή Χουσειν μπέης, σερασκέρηςνΑσπρης 

θαλάσσης, 273. 
Χαφίς Άλή πασάς, καπετάν-πασάς, 269, 

288. 
Χαφίς Ισμαήλ πασάς, καπετάν - πασάς, 288. 
Χίος, 232, 246, 247,249, 250, 269, 274, 280, 

281, 294. 

Χουρμουζάκη Χατμανέσσα, αρχόντισσα, 
263. 

Χουσειν έφέντης, καδής καί ταχσιλδάρης 
Ναξίας καί Πάρου, 286. 

Χουσειν πασάς, καπετάν - πασάς, 271. 
Χουσειν τσαούσης, 278. 
Χουσρέβ Μεχμέτ πασάς, άρχιναύαρχος,270, 

282, 283, 284, 288. 
Χριστόδουλος, κάτοικος Νάξου, 276. 
Χρίστος, εργάτης τής δημοσίας αλυκής 

Νάξου, 276. 
Χρουσής, 274. 
Χρύσανθος, αρχιεπίσκοπος Λευκάδος καί 

Αγίας Μαύρας, 233. 
Χρύσανθος ό έξ Ίωαννίνων, ιερομόναχος, 

διδάσκαλος, 252. 
Χρυσόστομος, 232. 
ΟΙίΓγβοβέοιηβ άε δγτΕ, Ιησουίτης, 249. 
Χωνιάτης Ιωάννης, δούξ Νάξου καί Άν¬ 

δρου καί βοεβόδας παντός Αιγαίου 
πέλαγους, 274. 

Ψαλίδας Αθανάσιος, 289. 
Ψαρά, 270. 

Ωλένη, 234. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.-ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ.— 

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ —ΕΜΜΕΤΡΟΙ ΜΥΘΟΙ- — ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ- 

Ποολεγόμενα. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, δστις πρότερον μέν ήχο εθνικός, 

είτα δ’ έγένετο Χριστιανός και έχειροτονήθη επίσκοπος Πτολεμαΐδος τής 

Κυρηναϊκής Πενταπόλεως, εινε παραδεδομένα είς ημάς τά εξής ποιήματα· 

δέκα ύμνοι, ών ό δέκατος ήθετήθη υπό τοΰ \Υί!ίΐΓΠΟτνίίζ (δίίζυη£δΙ>εΓ. άετ 

ΡΓ0Π55. Αΐταά. 1907, σ. 277 κέξ.)· έν έπίγραμμα ελεγειακόν <.Ή οοψίη στίβον 

ενοε κτέ.» κατειλεγμένον ύπ’ αΰτοΰ εν τφ λόγψ Προς Παιόνιον περί τοΰ 

δώρου 7, σ. 313 ΒΟ δύο μονόστιχα επιγράμματα Άνθ. Πλαν. Δ' 76 και 79 

(τοΰτο άπαντα και έν τή 75 Επιστολή τοΰ Συνεσίου)· και έν ιαμβεϊον έν 

Μαπίΐδδα ρτονεΓδϊοπιπι 3, 42 «φύσις πονηρά χρηστόν ήθος ^ ον τρέφει», 

δπερ φέρεται και έν τφ έπιμυθίφ τοΰ Αϊσωπείου μύθου «Ποιμήν καί λύκος 

συν κυσι τρεφόμενος», αρ. 31ο 01ΐ3ΐπ6Γγ. Περί δέ των άλλων ποιημάτων 

τοΰ Συνεσίου, περί ών αΰτός λέγει έν συγγράμμασιν αύτοΰ, κρατεί ή γνώμη 

ότι άπώλοντο. β ψ 
Ό Οοά. Οίίοθοηΐαηιΐδ %υ. 59 περιέχει καί εννέα ποιήματα, άτινα ησαν 

παρασεσημασμένα καί «παρεξεβλήθησαν άπό τής μουσικής». Ταΰτα δ* έδη- 

μοσίευσε τό πρώτον ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος έν τφ Νέω Έλληνομνήμονι 

τόμ. Γ', (1906). Τό πρώτον τούτων εινε ό γνωστός καί άλλοθεν "Υμνος εις 

Ύγίειαν τοΰ ’Αρίφοονος, τά δ’ οκτώ άλλα άδηλου ποιητοϋ. 

Προ τής έκδοσεως των ποιημάτων τούτων υπό τοΰ Σ. Λάμπρου ο Κοπεί:. 

Ηοτπα εν έτει 1903 άπέστειλε προς τον λΥί1αηιο\νίίζ δείγματά τινα έξ αυτών, 

εν δ” έτει 1921 ό \νΐ1αιηο\νίίζ έν Οπεείιΐδείιε νεΓδΙτιιηδί, σ. 595 κέξ.^έπανε- 

ξέδωκεν αυτά μετά τών αποδιδόμενων εις τον Μεσομήδη ποιημάτων επιγρά- 

ψας «Μεδοιπεάεδ». Είκασε δ' ό \Υΐ1αηιο\νίίζ οτι καί τα όκτω ποιήματα 

τοΰ Οοά. Οίίοδοπ. εποιήθησαν υπό τοΰ Κρητός ποιητοΰ τών ’Αδριανείων 

χρόνων Μεσομήδους. Τή γνώμη τοΰ \Υί1απιο\νΐίζ ήκολούθησεν ό Κ. Ηοτηα 

(«Πίε Ηνηιηεη άεδ Μεδοτηεάεδ» έν δίίζιιη§·36ει\ όετ Αΐτ&ό. άετ λΥίδ- 

εεπδοΐι. ΐη \νίεη, 1928) καί μετά τούτον ό Ο. Ματϋεΐΐοίΐί («Μεδοπιεθε» 

εν δαιοΐα άϊ ίϋοΐ. εΐοδδ. άε Ρϋηϊν. άΐ Κόπια, αίδδ. π. 3), 6 Ο. Βαίάππ 

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. Σπουλον, έτος ΙΓ'. 20 
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(«Οϋ ΐηηί (Η Μβδοιηεάο, Ρί53. 1932), και δ γράψας τό άρθρον «Μεβο- 

Γηεάεδϊ εν Ρ^αίγ - \νΐ550\να Κ.ε3.1εηο)·ο1ορ3.άί6'2. 

Έγώ μελετήσας μετ’ έπιστάσεως τά μνημονευθέντα ποιήματα του Οοά. 

01ί°1>οπ. είκασα δτι εξ τούτων, τό πρώτον «Εις την Φύσιν», τό δεύτερον 

«Εις την Ίσιν», τό τρίτον «Εις ώρολόγιον», τό τέταρτον «"Αλλο εις ώρολό- 

γιον», τό έβδομον «Εις κύκνον» και τό όγδοον «Εις κώνωπα», έτι δε και οι 

άποδοθέντες είς τον Μεσομήδη "Υμνοι «Είς Μούσαν» (μάλλον προοίμιον) 

καί «Είς "Ηλιον» εποιήθησαν ούχι υπό του Μεσομήδους, άλλ’ υπό του 

Κυρηναίου Συνεσίου. Προς δέ τοΰτοις έχω την γνώμην, ότι καί Αίσωπείους 

μυθους ένέτεινεν είς στίχους ό Συνέσιος, καί οτι αδέσποτα η άδηλα τινα 

επιγράμματα άμφοτέρων των Ανθολογιών, τής τε Παλατίνης καί τής Πλα- 

νουδείου, έτι δέ^καί τής συμπληρωματικής Ανθολογίας τών επιγραμμάτων 

τής εκδοθείσης υπό Ε. Οοα£πγ (Οίάοί: τόμ. Γή εϊνε ποιήματα του αΰτου 

Συνεσίου. Ταυτα δ5 άνεκοίνωσα έν τω Φιλολογικά) τμήματι του έν Τώμη 

γενομένου^ πέμπτου διεθνούς συνεδρίου τών Βυζαντιακών σπουδών εν έτει 

1936 καί εν συνεδρία τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τή 10 Δεκεμβρίου 

1936. Έν δέ τή Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τόμ. ΙΒ', 1936, σ. 439-442 

διέλαβον διεξοδικώς περί του ποιηματίου «Είς κύκνον», δπερ άπέδωκα είς 

τον Συνέσιον, διότι είνε πεποιημένον κατά τον τρόπον τής ποιήσεως αυτοΰ, 

ως είνε εν τοις έπειτα ό λόγος. Προς δέ τούτφ έγραψα, δτι καί τά αδέσποτα 

επιγράμματα Άνθ. Παλ. Ε' 65 (64) καί Θ', 48 εποιήθησαν υπό του Συνεσίου, 

καί παρέβαλον τά είρημένα ύπ’αΰπου έν Δίωνι 13, σ. 54 Β, καί τά δυο 
μονόστιχα επιγράμματα, περί ών είπον εν τοίς έμπροσθεν. 

Έν τή^παροΰση μου εργασία, ής καταχωρίζω τό πρώτον μέρος έν τωδε 

τω τόμω τής Επετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, διαλαμβάνω περί του τρόπου τής 

ποιήσεως του Συνεσίου, περί μέτρων αυτοΰ, περί έμμέτρων μύθων, έν οίς 

είνε καί τό ποιημάτιον «Είς κώνωπα» του Οοά. ΟΠοδοη., καί περί τινονν 

επιγραμμάτων τής Ανθολογίας του Οουο-πγ καί τής Παλατίνης καί τής Πλα- 

νουδείου Ανθολογίας, περί ών έχω την γνώμην δτι πρέπει νά άποδοθώσιν 

είς τον Συνέσιον. Έν δέ τω δευτέρω μέρει τής εργασίας μου θά είνε ό λόγος 

και περί άλλων τινών αδήλων ή αδέσποτων έπιγραμμάτων, περί τινων Ανα¬ 

κρεόντειων καί περί τών λοιπών ποιημάτων του Οοά. ΟΠοδοη., άτινα 
νομίζω δτι εποιήθησαν ωσαύτως υπό του αυτοΰ άνδρός. 

Τρόπος τής ποιήσεως του Συνεσίου. Περί του τρόπου, καθ’ ον 

συνέγραφεν ό Συνέσιος, ποιείται λόγον έν Δίωνι 21, σ. 61 Ο κέξ., μάλιστα 

δέ περί ^ τών ποιητικών έργων σ. 62 ΒΟ «έγώ δή θαμά καί τραγφδίαις 

επετραγώδησα καί κωμφδίαις έπιστωμΰλλομαι προς τον πόνον έκάστου του 

γράψαντος. εϊποις αν ήλικιώτην είναι νυν μεν Κρατίνον καί Κράτητος, νυν 

δε Διφίλου τε καί Φιλήμονος, καί οϊχΫ εστιν ιδέα ψιλο,ιετρίας τίνος ή ποιήσεως, 

προς ήντινα ον διαίρυμαι καί επεξάγω την πείραν, καί υλα συγγράμματα προς 
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άλα ποιων καί τεμαχίοις παραβαλλόμενος■ παντοδαπών τε δντων τών λεκτικών 

χαρακτήρων καί πλεΐστον διαφερόντων, εν έκαστη των μιμήσεων προσηχεΐν 

ανάγκη καί τούμδν ίδιον, ώσπερ ή ύπατη χορδή τον ρυθμόν αυτή μένουσα 

παραβομβεΐ κινούμενα) τω μέλει». 

Κατά ταυτα έν τοίς ποιητικοΐς καί τοις πεζοίς συγγράμμασιν αυτοΰ 

ο Συνέσιος μιμείται μέν άλλους, άλλα προς τή μιμήσει παρέχει καί τό ίδιον 

αυτοΰ, ώς θά προσπαθήσω νά καταστήσω φανερόν, λαμβάνων προ οφθαλμών 

μάλιστα τους "Υμνους αυτοΰ ώς προς τά ποιήματα. Παράδοξον φαίνεται δτι 

έκ τών αρχαίων κωμικών ποιητών μνημονεύει τόν Κρατίνον καί τον Κράτητα 

τής αρχαίας καί τόν Δίφιλον καί τόν Φιλήμονα τής νέας κωμφδίας, οΰχΐ δέ 

καί τόν Αριστοφάνη, ον μιμείται πολλάκις καί παρ’ οΰ δλους στίχους παρα- 

λαμβάνει, ουδέ τόν Μένανδρον, δν ωσαύτως γινώσκει. "Ισως δμως, έν οίς λέγει 

έν τω Δίωνι, νοεί οτι κωμιρδίας δλας εποίησε κατά μιμησιν του Κρατίνου, 

του Κράτητος, του Διφίλου καί του Φιλήμονος. 

Έν τή ποιήσει αυτοΰ ό Συνέσιος ή λαμβάνει παρ’ άλλου τίνος ποιητοΰ 

ή καταλογάδην γράψαντος συγγραφέως τό δλον νόημα τεμαχίου τινός, ίνα 

εΐπω κατ’αυτόν, καί διασκευάζει, ώς αυτός νομίζει καλόν, ή λαμβάνων ρήσεις 

τινάς αΰταίς λέξεσιν ή ποιούμενος χρήσιν άλλων συνωνύμων λέξεων συνάπτει 

μετ’ αυτών καί τά ΐδια, ή έν τφ αύτώ χωρίψ συνάπτει ρήσεις του αυτοΰ 

συγγραφέως ή άλλων διαφόρων καί ποιεί μετά τών ιδίων έν τι δλον. 

Έν τοίς έξης διά παραδειγμάτων ειλημμένων εκ ποιημάτων του Συνεσίου 

θά ποιήσω φανερόν τόν τρόπον τοΰτον τής ποιήσεως αυτοΰ, ον έχοντες προ 

οφθαλμών θά δυνηθώμεν νά εΰρωμεν, τίνα τών φερομένων αδήλων η αδέ¬ 

σποτων ποιημάτων καί μάλιστα επιγραμμάτων, δΰνανται νά άποδοθώσιν 

είς τόν Συνέσιον ώς ποιητήν. 

Πολλάκις ό Συνέσιος λέγει τά αυτά καί έν ποιήμασι καί έν πεζοίς έργοις 

αυτοΰ. Έν τω παρόντι άρκοΰσι, νομίζω, ταΰτα τά παραδείγματα: Ύμνφ Γ, 

619 κέξ. «ήδη φερέτω ] σφραγίδα πατρδς | ικέτις ψνχά, \ δεΐμα μέν έγθροΐς \ 

δαίμοσιν, οΐ γάς ] από κενθμώι·ων \ άναπαλλόμενοι ] πνείουσι βροτοίς ] άθέονς 

δρμάς» καί Αίγ. Α', 10, σ. 100 Β «όντως επιθυμίαν, οντω θυμούς εξάπτονσι 

δαίμονες, καί οσο. αδελφά τούτων κακά, ψνχαίς δμιλούντες δια τών προσηκόντων 

σφίσι μερών». "Υμνώ Γ', 707 κέξ. «δός με φνγείσαν | σώματος άταν \ θοδν 

αλμα βαλεΐν \ επί σάς αυλός, | επί αονς κόλπους, | δθεν ά φνχάς \ προρέει 

παγά. | λιβάς ουρανία | κέχνμαι κατά γάς. \ παγα με δίδον, \ οθεν έξεχνθην | 

φνγάς άλήτις» και Αίγ. Α', 1 σ. 89 ΟΟ «κεΖται δέ Θέμιδος νόμος άγορεύων 

ψυχαϊς, ήτις άν όμιλήσασα τή τών δντων εσχατιά τηρήοη την φύσιν,.. ταύτην 

δή την αυτήν οδόν ανθις άναρρνήναι, καί είς την οίκείαν άναχνθήναι πηγήν, 

κτλ.·>. "Υμνώ τ', 35 «μη δ’ έν ταίς γβονίαις στ,ένω μεοίμναις > καί Επιστ. 147 

«ταΐς γβονίαις εγκαλινδου μένους φροντίαιν». Ιδ. έν τοίς έπειτα και τα περί της 

Οήοσης ψυχής κτλ. Έν Δίωνι 11, σ. 49 Α φέρεται «τό χάρ ένδοθεν σπέρμα 
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δεινός ανξησαι, και ο μικρόν σπινθήρα λόγον παραλαβών πυρκαϊάν δλην άνάψαι». 

Τά αυτά δέ λέγονται υπό του Συνεσίου καί έν "Υμνφ Γ\ 595 κέξ. «αψον δε 

σελο,ς \ και πυρκαϊάν \ σπέρμα τό βαιόν \ ανξων εν έμώ [ κράτος άώτψ». 

Τίς δεν θά όμολογήση, νομίζω, δτι ταύτα εν μέρει λέγονται καί έν τφ αδέ¬ 

σποτα) έπιγράμματι Άνθ. Παλ. Θ', 15; 

Αυτό τό πυρ καύσειν διζή μένος, οντος, 6 ννκτωρ 

τον καλόν Ιμείρων λύχνον άναφλογίσαι, 

δενρ' απ' έμής ψυχής αψον σέλας· ένδοθι γάρ μου 

καιόμενον πολλήν εξανίησι φλόγα. 

Πρβ· μαλιστα Συνεσιον Υμνφ Γ 595 «αψον δέ σέλας» καί το έν τφ τρίτα) 

στίχω του επιγράμματος «αψον σέλας». Παραπλήσιου δέ είνε καί τό άδηλον 
επίγραμμα Άνθ. Πλαν. 209 

Οντος ό τον δαλόν φυσών, ινα λώχνον άνάψης, 

όεϋρ’ απ' εμάς ψνχάς αψον όλος φλέγομαι. 

Τίς δεν θά είκάση, δτι των έπιγραμμάτων τούτων, ων τό πρώτον 

σημείου τα ι δτι είνε αδέσποτου καί τό δεύτερον άδηλον, ποιητής είνε ό Συνέ- 

σιος; Άς ληφθή προ οφθαλμών καί ή μίμησις τού Θεοκριτείου ΙΔ', 23 

«εύμαρέως κεν άπ αυτάς και λύχνον έίψαις» (τουτέστιν από τάς Κυνίσκας), 

καί δτι ό Συνέσιος μιμείται τον Θεόκριτον, ως θά δειχθή έν τοΐς έπειτα. 

’Έγραψε δέ ταΰτα ό Συνέσιος περί εαυτού έχοντος έν τη ψυχή τό θειον τής 

παιδείας καί τής σοφίας πύρ, δπερ είνε μεταδόσιμου καί άλλοις. Πρβ. ά λέγει 

ο αυτός έν Δίωνι 7, σ. 43 ΒΟ «εγώ μέν οΰν καί άπιστεΐν αύτοίς βούλομαι 

καί ούδ’ άν φαίην απόρρητόν τι κρύπτειν αυτούς, ώσπερ τάς Έστιάδας τό πυρ, 

πρώτον μέν δτι μηδέ όσιόν έστι τά μεγάλα σοφόν γενέσθαι τον τά μικρά μή 

δυνάμενον έπειτα ώσπερ ό θεός τών αφανών εαυτού δυνάμεων εικόνας 

εμφανείς ύπεστήσατο, τών ιδεών τά σώματα, ούτως εχουσα κάλλος ψυχή και 

γόνιμος ονσα τών αρίστων διαδόσιμον έχει μέχρι τών έξθ) την δύναμιν’ ούδέν 

γάρ εθέλει τών θείων έσχατον είναι». 

Λοιπόν, άν τινα φέρωνται έν ποιητικοις ή πεζοΐς συγγράμμασι τού 

Συνεσίου, τά αυτά δ’ άπαντώσι καί έν άδεσπότοις ή άδήλοις ποιήμασιν, 

άτινα έχουσι πολλάκις προς τή έννοια καί τάς αυτάς ή συνωνύμους λέξεις 

καί παραπλήσιας ρήσεις, δήλη δ’ έτι έν τούτοις είνε καί ή μίμησις ρήσεων 

άλλων ποιητών, εύλογον είνε νά εϊκάσωμεν δτι τά ποιήματα ταύτα έποιήθησαν 

υπό τού Συνεσίου. Μάλιστα δ’ έκ τούτων πρέπει νά άποδοθώσιν εις τον 

Συνέσιον ώς ποιητήν άδέσποτά τινα επιγράμματα, άτινα άναφέρονται εις 

ποιητάς καί άλλους άνδρας καί καθόλου σπουδαίους Έλληνας, καθ’ ά λέγει 

αυτός ο Συνέσιος Δίωνι 13, σ. 53 Β «εγώ δέ χάριν οϊδα και ποιηταΐς δεξιοΐς 

και ρήτορσιν άγαθοΐς, και δστις ιστορίαν κατεβάλετο λόγον άξίως' και άπαξα- 

πλώς ούδένα τών συνεισενεγκόντων είς κοινόν τοΐς "Ελληοιν, δ τις καί εΐχεν 
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αγαθόν, αγέραστου είναι βούλομαι, δτι παίδάς τε παραλαβοντες ημάς ετιθηνη- 

σαντο, καί ασθενείς όντας έτι την γνώμην ένοσοκόμησαν, τοις ώφελιμοις 

έγκαταμειγνύντες ήδύσματα κτλ.». Πώς δέ ά?ιλως ηδυνατο νά γεραίρη τούτους 

ο Συνέσιος ή ποιων εις αυτούς επιγράμματα καί άλλα ποιήματα; 

Τού αυτού δέ ποιητού είνε καί αδέσποτα τινα επιγράμματα πεποιημένα 

είς πρόσωπα, άτινα μνημονεύονται έν Έπιστολαΐς ή άλλοις πεζοΐς συγγράμ- 

τού Συνεσίου, οιον τον Θεόδωρον, τον Ηλιόδωρον, τήν Ύπατίαν, τον Αύρη- 

λιανόν, τον Νίκανδρον, καί άλλα τινά έ'χοντα σχέσιν προς τάς φιλοσοφικός 

θεωρίας καί τήν καθόλου παιδείαν καί τήν βιοτικήν πείραν τού Συνεσίου, 

καί πεποιημένα κατά τόν ίδιον αυτού τροπον. 

Ό Συνέσιος λέγει "Υμνώ Γ' 432 κέξ. «ίνα τάν τριέτιν | φκησα γύαν | 

παρ’άνακτόριον | γαίας μέλαθρον | έτλαν δέ πόνους, | έ'τλαν 6' όδύνας| 

πολυδακρύτους | ... ραίνετο μέν γά | ΐδρώτι μελών | άεθλευόντων | αμαρ 

έπ’ άμαρ· | ραίνετο δ’ εύνά | κανθών λιβάσιν | δλοφυρομένων | νύκτ επί 

νύκτα». Ταύτα ποιων ό Συνέσιος είχε προ οφθαλμών τόν "Ομηρον λέγοντα 

λ 181-183 

και λίην κείνη γε μένει τετληότι θνμω 

σοΐσιν ένί μεγάροισιν δϊζυραι δε οί αιει 

φθίνουσιν νύκτες τε καί ήματα δάκρυ χεούση. 

Είς ταύτα ένέβαλεν ό Συνέσιος τό Θεοκρίτειον «άμαρ έπ άμαρ» καί 

τά ΐδια αυτού. 
Έν τφ αύτφ "Υμνώ τού Συνεσίου 461 κέξ. φέρεται «... δσοι | γονόεν 

θρήκης | κατέχονσι πέδον». Ταύτα δ’ είνε είρημένα κατά τόν Πίνδαρον 

Παιάνι β', 25 26 «Θρηικίαν γαιαν άμπελόεσσάν τε καί ενκαρπον* καί τόν 

Εύριπίδην Έκ. 81 «τήν χιονώδη Θρήκην κατέχει». 

Έν τφ αύτφ "Υμνο) 517-521 άπαντα «μηδέ κατηφής πενία μελάθροις \ 

εγχριμπτομένα | περί γ άν έλκοι | φροντίδα θυμόν». Εν τουτοις 

ό Συνέσιος μιμείται τόν Αριστοφάνη λέγοντα Νεφ. 232 - 233 «... ου γαρ 

άλλ’ ή γή βία | έλκει προς αυτήν τήν ικμάδα τής φροντίδος» 

καί τόν Βακχυλίδην λέγοντα Α', 178-179 «δντινα κουφότατοι | θυμόν 

δονέονσι μέριμναι». 

Έν τφ τετάρτιο "Υμνο) άρχεται ό Συνέσιος ώδε: «Σέ μέν άρχομένας, . 

σέ δ' άεξομένας, \ σέ δέ μεσσοίσας, | σέ δέ παυομένας \ άονς Ιεράς, | ζαθέας 

νυκτός, \ μέλπω, γενέτα, | κτέ.» Ταύτα δ είπε κατα τα τού Σοφοκλεους 

Οίδ. Κ. 1244 κέξ. 

αΐ μέν απ’ άελίου δνσμάν, 

αΐ δ' άντέλ/ωντος, 

αϊ δ" άνά μέσο αν άκτΐν', 

αί δ' έννυγίαν από ριπάν \ κτέ. 



310 
Ε. Α. Πεζοπούλου 

Πρβ^μάλιστα τό τού Συνεσίου ,οί δε μβασοίαας βονε)* πρός ν4 Σοφόκλειον 
«αι ο ανα μεαααν άκτϊν3». 

Έν τφ τρίτφ Ύμνφ 55-59 λέγει ό Συνέσ,ος ,τάν οϋζ’ ίβ.„ν I πνεύμα 

Ρ°>Μ'α\ °«Ι£ χαραοοω I Ιχ,ος άνθρώπων | άαιυμερίανων ,. Τη «γαοάαοει 
ίχνος,_ίναμιμνΐσκβι τό τού Σοφοκλέονς Αΐ. 6 ,ΐχνη τά κείνου νεογάοαχθ'*. 

εν τφ αυτφ υμνφ 671 χέξ. φέρεται ,δδε γάρ χθονίας \ θεοαόε ,’ϊνάγ- 

κας δ,χόθεν θνατοΤς I βίαν οίνοχοεΐ | τό Α &,,οάσ,ο,. | άμ,γές ζ’ άνα- 

I ,” θ*°! 11 τα 9ε0°· I Μθύοζαα γλνκεΤ | κρηζηρζ γνας | 1ψαυοα κακβη, 

| τνεκυρσα παγ?, | Ιδάψ δταν | Έπιμηθιάδα■ | *τέ». Έν ,ώ 679 στίχω είνε 
παραδεδομενον «γυ,αί, ή «γόα», ό δέ ΐνίΐεπιοτνίΐζ εϊκασεν οτι ίσως άνα- 

γνωστεον είνε «δύας,. ’Αλλ’ δρθώς έχει τό «γύας,, τουτέστι γαίας. Ό Συνέ- 

αιο; βίπεν εν στίχοι; 671 - 674 «**»** | άνόγ*«£ | δζχόθεν βνατοί; 
|/ϊ<ον οινοχσετ», η δε ψυχή Ιν στίχοι; 678-680 λέγει .χ,εΟόο,σα νλυκετ I 

'~,9ητ2?1 ^ (=^α!α5) I *<*»>, | ,. Ιδάψ Άζαν [Έπιμηθιάδα,. 
70 <μεθνοωα..Χοητήοι> είνε εϊρημένον κατά τόν Είιριπίδην Βάκχ. 687 ζώνω- 

μεεας κρατήρι,. Πρβ. καί Όμ. Α 598 .γλυκό νέκταρ 4*4 κοψήοος άφυσ- 

σων». Ηγη κατα τον Συνέσιον δελεάζουσα τήν ψυχήν κρατεί αΰτήν δούλην, 

οιον λ μνφ Γ , 6ο1 κΐξ. «έ'ρρετε πάσα, | δται γλυκεροί | Άχαρίς τε χάρις, \ 

θΙ°!ν ψυχα” I θ^ομέναν | γδ λάτρ,ν |χε„, καί 707 κεξ.,ε&μμα δ'ε κάψον ί 
χαλαοον περονα.· | διδύμων παθβων, | οίοιν ψυχαν | όολόεσαα φύαις I *ά/Μ7« 

ΤνΤ'Γ ™<Λ 'νεϋ00ν πάΐεβ’ 1 ψωύ ***«” I «-*« δύναι I 
* * 0ί ίΓα,'·· Η δε 6“ων Συνεσίου, δτ, ή ψυχή μεδύουσα Ικ τού 
γλυκέος γήινου κρατήρο; ΐψαναε κακών, Ιδάη δζαν κτλ.», είνε ειλημμένη έξ 
ων λεγει ο εποποιο; Πανόασι; παρά τφ ’Αθηναίφ Β', σ. 36 οά (*Απ. 13 Κί) 

,πόαίς Ι0ί οϊνου Ή*ει ε*« *ήν "νβριν καί τήν Άζψ, „ότέ 

(στ 16-Τβ)α1σ° “ ^ 1 Υ"εΓα1 <5ΡΥ“λέ“’ *“** δ’ “νθ0ώ*01™ δπάζετ» 

Έν τφ αΰτφ τρίτφ Ύμνφ 569-574 λέγει ή ψυχή „άν σάν κούραν I 
ελεαιρε μακαρ- | κατεβαν από σοΰ | χΟονί 0,τεΰσαί· | άντί δέ θήαοας 1 γενό- 

μαν δούλαν Ταυτα ποιων ό Συνέσιο; είχε προ οφθαλμών τόν Εΰριπίδην 
λεγοντα Αλκ. 1 κεξ. 1 

~~ δ(βμα.τ Αδμητεια, έν οίς έτλην εγό^ 

0 η σ σαν τράπεζαν αινέοαι Θεός περ ών 
Ζευς γάρ κατακτάς. 

.Με θι ί τ εν ε ιν πατηο 
θνητφ παρ ανδρΐ τ τον δ* άποιν'' ήνάγκασεν. 

Ως ο υιός του Δ ιός Απόλλων κατηλΰεν εκ τοΰ ουρανοΰ εις τήν γην 

™ ^Τεύ°” ΰν^ «νδ^ κα1 ΐίνεσε Οήοοαν τράπεζαν, ουτω καί ή 'τοϋ’ 
'ε0υ ΗΟνρα τόν Συνέσιον κατέβη άπ αύτοΰ εις τήν γήν, ΐνα 
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θητενοη, άλλ’ αντί Θήασης εγένετο δούλη κράτη θείσα υπό των ηδονών καί 

χοίν άλλων τέρψεων τοϋ βίου επί τής γής’ «ό γάρ θεός την ήδονην περόνην 

έποίηοε τη ψυχή, δι5 ής ανέχεται τήν προσεδρίαν τοΰ σώματος» λέγει ό Συνέ- 

σιοί εν Δίωνι σ. 45 Α κατά τόν ΓΙλάτωνα Φαίδωνι σ. 83 13 «οτι έκαστη ηδονή 

καί λύπη, ώσπερ ήλον έχουσα, προσηλοι αΰτήν προς τό σώμα καί προσπερονά 

καί ποιεί σωματοειδή». Όμοίως δ’, ως ειδομεν, εΐπεν δ Συνέσιος έν τώ 

τρίτω “Υμνώ 708 κέξ. «χάλασαν περόναν \ δίδυμων παθέων (τουτέστι τής 

ηδονής καί τής λύπης), οισιν ψυχάν | δολόεσσα φύσις | κάμπτει κατά γάς». 

Δίδυμα δέ πάθη καλούνται υπό τοϋ Συνεσίου ή ηδονή καί ή λΰπη κατά τόν 

Πλάτωνα Φαίδωνι σ. 60 Β («... δ καλοΰσιν οϊ άνθρωποι ήδΰ' ώς θαυμασίως 

πέφυκε προς τό δοκοΰν εναντίον είναι, τό λυπηρόν, κτλ.»). Τα δέ περί θησσης 

ψυχής βλέπειτις καί έν τώ συγγράμματι τοΰ Συνεσίου ΓΙερί ένυπν. 10, σ. 139 Ο 

«είσελθοΰση δέ εις τόν βίυν ψυχή ληθαΐον ορέγεται πόμα τό τηόε ήόν και 

μειλίχιον θήοοα γάρ κατιοΰσα τόν πρώτον βίον εθελοντής αντί του θητενσαι 

δουλεύει». 

Έν “Υμνώ <τ \ 37- 38 κείται: 

άλλ' έκ σών δχετών νψιψορήτων 

ώδΐοιν σοφίας νόον κατάρόω. 

Ένταΰθα συνάπτεται υπό τοΰ Συνεσίου ό Πίνδαρος λέγων Ολ, Ε , 47- 48 

καί σεμνούς δχετονς, 

'Ίππαρις οϊσιν αρδει στρατόν 

μετά τοΰ Άριστοφάνους, παρ5 φ άπαντα Τππ. 144 

τόν νουν ϊν3 άοδω καί λέγω τι δεξιόν. 

Τό εν “Υμνώ Γ', 81 φερόμενον «κρανααί Χιβάδες» διώρθωσεν ό λΑ/ιΙα.- 

πιο\νίίζ γράψας «κραναν λ.». ’Αλλ’, ώς νομίζω, οΰδεμία εινε άναγκη διορ- 

θώσεως, διότι ό Συνέσιος είπε «κρανααί Χαβάδες» κατά τό Εΰριπίδειον 

Άνδρ. 116 «πέτρινα.. λιβάς», τό δ’ έπίθετον κραναός έχει τήν έννοιαν τοΰ 

πετρώδους, σκληροΰ ή τραχέος. Πρβ. Συνέσιον “Υμνφ Γ', 16 «κραναών 

τ5 δρέων» (καί Γρηγ. Ναζ. “Υμνώ Γ', 35 «ρόδον κραναής απ’ άκάνθης». 

Προσθετέα δ’ είνε εις τά Λεξικά καί ταΰτα τά μαρτυρία τής λέξεως κραναός). 

Έν “Υμνφ Θ', 60 κέξ. κείται: σιγώ μένος ουρανός· | ένθΊ οντε βο,θύο- 

ροος | άκαμαντοπόδας χρόνος \ χθονός έκγονα σύρουν \ κτλ.». Πρβ. καί 

“Υμν. Γ', 245-246 «οΰά’ ό βαθύρρους | χρόνος οϊδε γονάς \ κτλ.». Το 

άκαμαντοπόδας είπεν ό Συνέσιος κατά τό Οίδιπόδας κτλ. μεταβαλών είς 

πρωτόκλιτον τό παρά τφ Πινδάρη) φερόμενον τριτόκλιτον όνομα άκαμαντο¬ 

πούς (πρβ. Οίδίπους - Οίδιπόδας), άπέδωκε δέ τό όνομα είς τόν χρόνον, ον 
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εκαλεσε βαθύρροον η βαθύρρονν. Είχε δέ προ οφθαλμών ταΰτα ποιων 

δ Συνέσιος τον Ευριπίδην λέγοντα έν τφ Πειρίθφ Άπ. 597 Ν. 

αν, ο. μας τε πέριξ χρόνος άενάω 

ρεύμάτι πλήρης φοιτά τίκτων 

αυτός αυτόν, κτλ. 

Οπως δέ ποιήσω έ'τι μάλλον φανερόν τον τρόπον τ*ης ποιήσεως τοϋ 

Συνεσίου, πραγματεύομαι έκτενέστερόν πως εν τώ παρόντι τά ύπ’ αύτοΰ 
είρημένα έν "Υμνφ Α', 20 κέξ. 

ό μεν ίππον εν όιώκοι, 

ό δε τόξον εν τιταίνοι, 

ό 6ε θημώνα φνλάοσοι 

κτεάνων, χρύσειον όλβον 

έτέρφ δ5 Άγαλμα χαίτη 

25 καταειμένη τενόντων, 

πολννμνος δέ τις εϊη 

παρά κούροις, παρά κούραις 

άμαρνγμασι προσώπων 

εμέ δ5 άψόφητον εΐη 

30 βιοτάν άσημον έ'λκειν 

33 σοφία δέ μοι παρείη | κτλ. 

Έν τοΰτοις δ Συνέσιος καταλέγει, τί άρέσκει εκάστφ των ανθρώπων νά ποιή, 

και τι αυτός εύχεται νά έχη. Ταϋτα δέ ποιων είχε καθόλου προ οφθαλμών 

την του Σόλωνος Ελεγείαν 1 (13) ΟίεΙιΙ «Μνημοσύνης και Ζηνός κλπ.», 

τον Πίνδαρον έν ποιήματι, οΰ νυν μόνον σφξεται τόδε τό απόσπασμα 
( Απ. άδ. 96 Ραοοίι) 

... αελλοποδων μέν τιν εύφραίνονσιν ίππων 

τιμαί (τε) καί στέφανοι, τους δ’ 

έν πολνχρνσοις θαλάμοις βιοτά' 

τερπεται δέ καί τις επ’ οΐόμ* άλ,ιον 

ναι θοα σώς διαστείβων 

(πρβ. και Οράτιον Οά. I, 1), έ'τι δέ και τον Βακχυλίδην λέγοντα Θ', 37 κέξ. 

... μυρίαι δ’ άνδρών έπιστάμαι πέλονται' 

ή γάρ σ[ο]φός ή χαρίτων τιμάν λελογχοος 

έλπίδι χρυσέα τέθαλεν 

ή τινα θευπροπίαν 

ειδως' έτερος δ’ επί παισί (πάσι Β1α$8) 

ποικίλων τόξον τιταίνει' 

οι δ επ’ έργοισίν τε καί βοών ά[γ]έλαις 

Θυμόν αϋξονσιν. κτλI 
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δστις έν τούτοις μιμείται την ειρημένην ελεγείαν του Σόλωνος. Πρβ. καί 

Ευριπ.'Ραδαμ. 5Απ. 660 Ν. 

Είς δέ τά επί μέρους παρατηρώ δτι ό Συνέσιος τό «ό μέν ίππον εν 

διοόκοι» (στ. 20) είπε κατά τον "Ομηρον Ο 679 κέξ. 

ώς δ’ δ'τ’ άνήρ Χπποισι κελ,ητίζειν ευ είδώς, 

όστ έπεί εκ πολ.έων πίσνρας συναείρεται ίππους, 

σενας εκ πεδίοιο μέγα προτί αστυ δίηται 

μόνον δτι αντί τής γραφής (στ. 681) «δίηται» έλαβε την έτέραν άρχαίαν 

γραφήν «διώκει»· πρβ. καί την παρατήρησίν μου εις τό επίγραμμα Ανθ. 

Παλ. Ε', 26 (25) έν τοΐς έπειτα. Τό δέ «ό δέ τόξον ευ τιταίνοι» (στ. 21) 

ήδΰνατο μέν νά εΐπη ο Συνέσιος κατά τον "Ομηρον καί άλλους, ώς όμως 

έχει ό στίχος ουτος μεταξύ τών λοιπών, δηλοΐ δτι εινε ειρημένος κατα το έν 

τφ μνημονευθέντι ποιήματι τού Βακχυλίδου «έτερος., ποικίλων τόξον τιταινεα. 

Τό δέ «ό δέ θημώνα φυλώασοι \ κτεάνων, χρύσειον όλβον» (στ. 22-23) άναμι- 

μνήσκει μέν τό έν τφ καταλεχθέντι άποσπάσματι τού Πινδάρου «τούς, <5* έν 

πολ.υχρνσοις Θαλάμοις βιοτά (ένν. ευφραίνει)», άλλ’ υπό τού Συνεσίου έλέχθη 

κατά τον Πίνδαρον Όλ. Γ', 75-76 

εί δ’ άριστεύει μέν ύδωρ, κτεάνων δέ 

χρυσός αίδοιέστο.τος 

(πρβ. καί Όλ. Ζ', 5 «φιάλαν... πάγχρυσον, κορνφάν κτεάνων»). Περί δέ 

τών στίχων «έτέρφ δ’ αγαλ.μα χαίτη \ καταειμένη τενόντων» (24-25) θά ε’ίπω 

τά δέοντα έν τοΐς έπειτα. Οί δ’ επόμενοι (26 28) στίχοι τού Συνεσίου εχουσι 

μέν σχέσιν προς την καθόλου ερωτικήν ποίησιν, άναμιμνήσκουσι δέ καί τούς 

στίχους τής μνημονευθείσης έλεγείας τού Σόλωνος (39-40) 

Άλλος δειλός έών αγαθός δοκεϊ έμμεναι άνήρ, 

καί καλώς μορφήν ου χαρίεσσαν έχων. 

Τούς δέ στίχους (29-30) «εμέ δ’ άψόφητον εΐη \ βιοτάν ασημον έλκειν» είπεν 

ό φιλοσόφων Συνέσιος κατά τον Επίκουρον παρά Διογένει τφ Λαερτίφ 

Ι', 87 «ου γάρ ΐδιολογίας καί κενής δόξης ό βίος ημών έχει χρείαν, άλλα τον 

άθορυβως ημάς ζην» καί κατά τό τών Στωϊκών «λάθε βιώσας», τό δ’ έπίθετον 

άψόφητος έλαβε παρά τού Σοφοκλέους λέγοντος Αϊ. 321 «άλλ’ άψόφητος 

οξέων κωκυμάτιον | ύπεστέναζε»- (σημεαοτέον δ’ δτι εν τοΐς Λεξικοίς δέν κατε- 

χωρίσθη τό έπίθετον τούτο καί έκ τού Α' "Υμνου τού Συνεσίου). Τό δέ 

«βιοτάν... έλ,κειν» είνε εΐρημένον κατά τον Ευριπίδην Όρ. 206-207 «βίοτον 

ά μέλεος ές τον αίέν έλκω χρόνον». 

Μέτρα τον Συνεσίου. Περί τών έν τοΐς "Υμνοις τοϋ Συνεσίου μέτρων 

διέλαβον άλλοι τε καί ό Οΐιπδί μετά τοϋ Παρανίκα έν ΑπίΙιοΙο^ΐΗ 

Οταοςα Οαππίηαπι ΟΙιπεΗαηοπιηι, Ρτο1ε§'. X - XI καί ό λΥϋαηιο-ννΐίζ έν 
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δΐΙζπηκΑετ. ,,Μν. 1907, ο. 290 - 291. Μεταγράφω δέ μόνα ιά ίπό τού 

ν\ ιΐ3ΐηο\νιί:ζ γεγραμμένα, ινα εις ταΰτα έπενέγκω καί τάς εμάς παρατηρήσεις: 

«Όιε νβΓδπι&βε 06Γ Ηγηιηεη δίπά νεΓδοίιΐεάεπει: ΗετΡιιηΙί:. VI Ρεππ 

36ΐηε Ρΐιαίαεεεη οάετ βεδδετ ίοηίεοΐιεη Ττΐπιείετ νίεΐΐεΐοΐιί; άίτεΐΑ νοη 

άεπ ΚΙαδδίΡετη ΙίΕΡεη ; ινεηί^εϋεηδ νει^ί: άίε εραίε ιηείπδοΐιε 

Όοΐίίχιη, &5ετ ά3 είπε Ιπδοΐιπίί άετ Καΐδετζειί ΑΡηΙίοΙιεδ ζεί^ϋ, ηι3ο- 

άιε ΡΓ3Χ15 Γ0Ϊο1ΐ6Γ §;ε\νεδεη δείη. Οϊε Αη&ΐα-εοηίεεη (I. II.) %ν3Γεπ 
νιιΙοΑι-; 30εΓ Ννεηη ηεΡεη άεη ^οηιείπεη Ροπιιεη ααοΐι 

^ ^ Λΐιίίπί*, 50 \νίπϊ πΐ3π άαππΐ πίο1ι(; νετείηζεΐίεδ Βει 

Ρ ι οΙιΙάδδΐ^ΡειΙ; 56ΐη Ραηη, δοπάετη άίε Ρτπχίδ <3βΓ 
ΤΓ3ο;δεϋε νετ^ΐείεΐιεπ, Α 1ι. 3αδ ϊ\ιτ 3ηί Απαίετεοη δοΐιΐίεβεη. Είο-6η- 

1αΐΏΐΐ°11 ^ <**8 Μ*β VII-IX ^ΑπδίιορΙίΑηεδ Ιιαί: 

68 °ίί; χβΓά σ*έσιν ηιΐί: (ίετ Κ^ϊεχε, άίε άίε Κείΐιεη ^δείιΐίεβΐ; 
6Γ Ρ3υί 05 δο: V - ^ „ - ά3δ ϊδί; ά35 Τεΐ63ί11είοπ άδ3 Άρτεμις, 

ω κοραι. Όά5 Κοίοη, τνίε 65 3γηθ5ίθ5 Ρ3ί, ί®* ^οΙιΙΡεΡπηηΙ:: τό μεν 
Αρχίλοχου μέλος (Ριηά3Γ, 01. IX, 1), σύ μέν ώ πατρίς Ίλιάς (Εητ. Ηεο. 905); 

ρειαεδ 3ΐηΟ δρίεΙ^Γίεπ 611165 ίοηίδοΐιεη Όίηιεϋθΐ-δ, 30εΓ άίε Ροπή ηίοΐιΐ 
ιάεηΐΐδοΐι. δγιΐ65Ϊ05 τνίιΑ 65 ίΰτ Ηγρθτ1<:3ί;31εΡίί8οΐΐ6 Απαρτε ο-εΐιαίίεη 
1ΐ3ΐιεη ννίθ άετ ΡίιιάαΓδοΙιοΙίαδΡ Βίε ΕίΠαΙείΑίδοϊιε Ροπή 

ννεηάεί; ετ ίη VIII ιιηά IX τε^εΐΐοδ 3π, νν&ΙίΓεηά VII δίε ηαείάεί: 
6ΐ·\νΐΓ(Ι 516 ΐη <3βιι νοι·13£6η ο-είιιπΟεη πηά ηίοΐιί: α]δ Κβί&ΐβχβ βΛαηηΙ: 

ιΐαοεη. V Βεδίεΐιί; 3ιΐ5 βροηάείδοΐιεη Ρ3Γδηιί3οί, 315ο 3ιΐ5 ΙαιΠεη Εαηξ-εη. 

ΡΙΐ6Γ Ρ6ΠΠ6Ι1 \νΐΓ 61116 νθΓΐ3£6, άΐ6 βΓβίβΠ ν6Γ56 νΟΠ Μβ80Π16(3β8 

Ηγηιηυδ &π ώε δοηηβ; αΡετ <3 επί ϊδί: άετ δροηάείεοΐιε Β3α ΡαΜ 

ζα 5θ1πν6Γ ο-εινοτάειι. Ό3β ΡΙαδδίδοΡε νοτΡΟΡετ ηίεΐιί: ^είβΐιΐί ΙΐΗδεπ, 
ζείο-ί; είπε δίτορίιε ϊηι Μ^δίβηοΙιοΓ άετ Ρτόδοΐιε, 372: 

Χο'ιρει νυν πας άνδρείως 

εις τους ευώδεις κόλπους 

λειμώνων 

εγκρονων κάπιοκώπτων 

και παίζων και χλενάζων. 

ηρίοτηται δ’ έξαρκονντως. 

III, IV δίηά ΑπΕρΕδϋίδεΙιε Μοηοπιοΐετ Οετ Ροπή ο ^ αΐδο 
Ιάΐδείιΐΐοΐι οΡηε δ>Ίΐαρ1ιίε, άΐε {ίβετ311 Λνίάετ (Ρε ΡΙαδδίδοΙιε δίίΐε νοη 
371165105 Είΐ%εο·0β0Π ί5ΐ;. Οί£56 ΜοιιοηιεΙεΓ δείιοιι ίιη Ηγηιηαδ άεε 
Οεηιεηδ. Απ3ρ35ί:6, αΡετ ηοείι ίη δΥηαρΙιΐθ, ζεϊσί 6ΐη Οε^ίοΡί; 3ιΐδ άεηι 
οπιζιείίεπ Κυΐί βει Απείείάεδ 47, 30. ΟΙεΐείι^εβΕηίε ΟεάίοΐΑε ιιηΡε- 
δΐιηιπιίετ νεπνεηάαηο· ινίπΐ Ηεΐί; V, 2 άετ Βετί. Κ1355. - Τεχϊε Ρπηοεη. 

ΙΙΠ36Γ6Π1 ΟΙίΓε ϊδί; <Ιε5 ΟοΡίΕρρετ άεΓ Μοποιπείετ Ιΐη3μ55ϊ6ΐι1ιςβ. 
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Ιπι σαπζεη ετο-ίβ}: είοΐι, ά3β 3γη65Ϊθ5 άίε ΚΙαδδϊΡθΓ Ρπηηΐε, αΡετ ίηι 
Ννεδεηϊΐίεΐιεη 3η ηιοάεπιε Ινπδείιε Ηνηιηεη, ζ. Β. Μεδοηιεάεδ, πηδείζΐ; 

ηιΐΓ οΙιτίδΟίεΡε νοτΡΟάει- Ιιε!; 6γ ηίοΐιί §·0ΐιαΡΐ». 

Ό \νΐ 1είηοννίίζ ενόμισεν δπ ό Συνέσιος εν τοϊς άναπαισπκοΐς μετά 

σπονδείων καταληκτικοΐς διμέτροις (παροιμιακυΐς) εΐχεν ώς πρότυπον τούς 

πρώτους στίχους τοΰ “Υμνου εις "Ηλιον του Μεσομήδους, μή διιδών δτι 

ό "Υμνος ούτος δΰναται νά εινε ποίημα τοΰ αΰτοΰ Συνεσίου, ώς θά δείξοι 

άλλαχοΰ. Ειπεν όμως ό \νϋπηιο\νίίζ οτι ύπήρχον καί πρότυπα των δοκίμων 

χρόνων, άτινα έγίνοισκε πάντως ό Συνέσιος, οίον ή στροφή «χαίρει πας... 

έξαρκονντως» τοΰ χοροΰ των μυστών έν τοΐς Βατράχοις τοΰ Άριστοφάνους 

372 κΐξ. Έγώ δ’ έχω την γνώμην δτι καί άλλα δόκιμα πρότυπα ήτο δυνατόν 

νά εχη προ οφθαλμών Συνέσιος. Ό Ευριπίδης έν ’Ίωνι ποιείται χρήσιν 

τεσσάρων μετά σπονδείων επαλλήλων παροιμιακών στ. 885 · 888 καί τριών 

όμοιων στ. 890-892, παρεμβαλλομένου τοΰ 889 στίχου «κρόκεα πέταλα 

ψάρεσιν έόρεπον »: 

885 οοι μομφάν, ώ Λατοϋς παΐ, 

προς τάνδ* ανγάν ανδάαω. 

ήλθες μοι χρνσω χαίταν 

μαρμαίρων, ενώ ες κόλπους 

830 άνθίζειν χρνοαντανγή' 

λενκοίς ι5’ ίμφνς καρποΐσιν 

γειρών εις (ίντρον κοιτάς 

καί αΰθις δίς τριών επαλλήλων μετά σπονδείων παροιμιακών στ. 897 - 899 

καί 901 903, παρεμβαλλομένου τοΰ 900 στίχου ηνα με λέγεοι μελέο.ν μελέοις>: 

897 τίκτω ά’ ά δνστανός οοι 

κούρον, τον φρίκρ. ματρός 

εις εννάν βάλλ>ω τάν σαν 

901 εζενξω τάν δύστανον. 

οΐμοι μοι’ καί νυν ερρει 

πτανοϊς ό.ρπαοθείς Οοίνα 

Ωσαύτως τεσσάρων επαλλήλων παροιμιακών μετά σπονδείων γίνεται 

χρήσις έν τώ αύτώ δράματι στ. 172-175: 

καρψνράς θήσων τέκνοις; 

ψαλμοί σ’ εΐρξουοιν τόξων 

ον πείσχι; χωρών δίναις 

ταϊς 5Αλφειόν παιδονργει 
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καί τριών όμοιων επαλλήλων στ. 155-157: 

πτανοι Παρνασσόν κοιτάς· 

ανδώ μη χρίμπτειν θριγκοϊς 

μη<Υ ές χρυοήρεις οίκους. 

Δυο δ* επαλλήλους όμοιους στίχους μεταχειρίζεται ό Ευριπίδης καί τούς 168-169: 

αιμάξεις, εϊ μη πείση, 

τάς καλλιφθόγγονς φδάς 

καί εν τφ προμνημονευθέντι χορικφ μέλει δύο επαλλήλους όμοιους στίχους 
(910-911): 

προς σάς μεσσήρεις έδρας, 

εις οΰς ανδάν καρύξω 

ως καί έν Ίφιγενεία τη εν Ταύροις στ. 128-129, 135-136, 147-148, 167-168 
177-178, 181-182, 203-204. 

Εξ ων ειπον, εγένετο, νομίζω, φανερόν, οτι ό Συνέσιος ποιήσας δλον 

τόν^πέμπτον Ύμνον αυτού εν παροιμιακοΐς μετά σπονδείων ήτο δυνατόν 

ν« εχΐΐ προ οφθαλμών αρχαία πρότυπα τών δοκίμων χρόνων, τούς όμοιους 

στίχους έπαλλήλους καί εν χορικφ μέλει τού Άριστοφάνους, ώς έδειξεν 

ό λνίΙαηιΟΜ-ϊΐζ, καί έν χορικοΐς μέλεσι τού Εύριπίδου, δν συχνά μιμείται. 

Ουδεν δε αναγκάζει ημάς να υπολάβωμεν, ότι ό Συνέσιος μιμείται καί εν τφ 
μετρώ τοΰτφ τον ποιητήν τών Άδριανείων χρόνων Μεσομήδη. 

Ο Οο6θχ ΟΐίοόοιιίΕΐιυδ περιεχει ένα ύμνον «Εις την Φύσιν» πεποιη- 

μένον ωσαύτως έν παροιμιακοΐς μετά σπονδείων. Καί τούτον ό ΎϋΕίποτνΐίζ 

(άρ. 1) άπέδωκεν εις τον Μεσομήδη, καί μετά τον ΎΐΙαίΏΟχνΐίζ ό Ηογπε, 

όστις παρέβαλε καί τούς παρά τφ Πολυδεύκει Θ', 123 δύο μετά σπονδείων 
παροιμιακούς: 

χαλκήν μνΊαν θηράσω, 

θηράσεις, άλλ’ ον λήψη. 

Ε μνημόνευσε δέ ό Ηογπε καί την αρχήν τού "Υμνου εις "Ηλιον τού 

αποδοθέντος εις τον Μεσομήδη, καί τού πέμπτου "Υμνου τού Συνεσίου, όστις 

κατ αυτόν μιμείται τον Μεσομήδη. Έν υποσημειώσει (άρ. 3) τής 8 σελίδος 

έγραψε καί τάδε εν σχέσει προς τήν αρχήν τού Ύμνου εις Ήλιον: «Είηο 

Υαπ&πΐε ίΐπάβπ \νίτ εηΙ οίπεπι δίβϊπ Ηΐιε Μ&βδίΐίβ, Βοοοίτΐι Οοτρ. Ιπεοτ. 

III 6765: Ενφαμείτω αιθήρ και γά, Στάτω πόντος, στάτω δ3 αήρ. Όαδ 

ιποίπιπι Ιιαί βοΐιαάεπ §'6ΐΐί:(:οπ, άΐο Όοπετηοπ $ίηά βετνΕΐιτί. ννΐ. εποΙι 

Ατίδίορίι. Τΐιοειηορίι. 431 [39 κέξ.] υηά Ειιΐζίαπ ΤΓ&^όάοροά. 129 ίί.». 

ΑλλΎ Ηογπε δεν ήδυνήθη νά παρατηοήση ότι τά δύο ταύτα έν σπονδείοις 

ακατάληκτα άναπαιστικά δίμετρα μετέγραψε μέν ούτως ό Βοβοΐςΐι, όστις 

παρετήρησε τήν χασμωδίαν τήν μεταξύ τών λέξεων ενφαμείτω αιθήρ, άλλ’ ότι 
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επί τού λίθου είνε γεγραμμένα τέσσαρα μονό μέτρα άνευ συνάφειας τών 

εν τή αρχή μονομέτρων (όθεν ερμηνεύεται καί ή χασμωδία) 

ενφαμείτω 

αιθήρ καί γά' 

στά[τ]ω πόντος, 

στάτω <5’ αήρ 

καί οτι τά μονό μέτρα ταύτα άπαντώσιν ανταΐς λέξεσι καί έν τω υπο τού 

Συνεσίου έν άναπαιστικοίς μονομέτροις πεποιημένω τρίτφ Ύμνω στ. 72-75. 

Ή σύμπτωσις δέ αύτη, ή τις, ώς νομίζω, τό πρώτον νυν δηλούται, εμφαίνει ότι 

καί ό γράψας τήν επιγραφήν καί ό Συνέσιος είχον προ οφθαλμών κοινόν τι 

πρότυπον πεποιημένον έν άναπαιστικοίς μετά σπονδείων μονομέτροις, καί 

ότι ό Συνέσιος δεν εινε έν τούτοις μιμητής τού Μεσομήδους. 

Έχω δέ τήν γνώμην, ότι ό «Εις τήν Φύσιν» Ύμνος τού Οοά. ΟίίοΒοη. 

έποιήθη υπό τού αυτού Συνεσίου, και οτι δεν πρόκειται και ουτος ο \ μνος 

πρότυπον τφ Συνεσίω ποιήσαντι όλον τον Ε' "Υμνον εν παροιμιακοΐς μετά 

σπονδείων. Τούτο δέ θά καταδείξω παραβάλλων καί άλλα χωρία τού Συνεσίου 

προς τοίς υπό τού Ηογπε παρατεθεΐσι. 

Τού δέ άναπαιστικού μονομέτρου ποιείται χρησιν ό Συνέσιος, ώς έλέχθη, 

έν τφ τρίτω καί τφ τετάρτω Ύ μνω αυτού, έχων έν τφ μέτρφ τούτο παλαιό- 

τερα"πρότυπα, καί δή καί τό ποίημα τό περιέχον τά μνημονευθέντα όλίγω 

έμπροσθεν τέσσαρα άναπαιστικά μονόμετρα «ενφαμείτω - αήρ», άτινα φέρον¬ 

ται, ώς είδομεν, καί έν επιγραφή επί λίθου. Επειδή δ’ ό Οοά. ΟΠοΒοπίΕπαδ 

περιέχει καί τό έν εΐκοσιν άναπαιστικοίς μονομέτροις (μετά συνάφειας) ποιη- 

μάτιον «Εις κύκνον» (άρ. 7 \Υί1.), άπεδόθη καί τούτο εις τόν Μεσομήδη. 

Ό τρόπος όμως τής ποιήσεως αυτού δεν είνε ο τού Μεσομήδους, αλλ ό τού 

Συνεσίου," όστις μιμείται έν αύτφ τούς έπιγραμματοποιούς Άπολλωνίδην^καί 

Φίλιππον τόν Θεσσαλονικέα καί Άντίφιλον, προς δέ τούτοις και τόν Ευρι- 

πίδην, καί ποιείται χρήσιν λέξων άπαντωσών καί έν άλλοις εργοις αυτού. 

Ταύτα δ3 έγραψα, ώς ειπον έν τοίς έμπροσθεν, έν Επιμετρώ έν Έπετ. Έτ. 

Βυζ. Σπουδών τόμ. ΙΒ', σ. 439 441, καί είκασα προσέτι, ότι ή ύπόθεσις τού 

ποιηματίου έλήφθη υπό τού Συνεσίου έξ Αΐσωπείου τίνος μύθου παραπλή¬ 

σιου προς τόν τού Χηνός καί κύκνου (άρ. 174 ΟΒεπιΒγυ). 

Τού λόγου δέ όντος περί τού άναπαιστικού μονομέτρου, εχω νά μνημο¬ 

νεύσω ότι ό ΎιίΕΐΌΟλνίΐζ έν Οτίοοίι. νοΓ^ππε! σ. 372 διέλαβε περί τού 

έν μονομέτροις πεποιημενού μεταγενεστέρου Ύμνου εις Άπόλλο)να, ού μέρος 

έσωσεν ό Ευσέβιος έν Εύαγγ. Προπαρ. Γ', 14, σ. 123Π έκ τής τού Πορφυ- 

ρίου συγγραφής ΙΙερΐ τής έκ λογιών φιλοσοφίας- (ό Οοα§πν εν τή Ανθολογία 

VI, 82 έγραψεν αυτόν, ώς καί άλλοι, έν άναπαιστικοίς διμέτροις). Τόν δ ύμνον 

τούτον έγίνωσκε πάντως ό Συνέσιος, οστις ελαβεν εξ αυτού το μονομετρον 

«ώδις ιερά» έν "Υμνώ Γ', 227, καί έσχε προ οφθαλμών τά μονόμετρα «άπό 
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σών ιερών ! ματέρος αγνά; | πρυθορά»· ιοκειών » έν "Υμνώ Λ01 κέξ. 

ένόωοα και τεκονσα ; νπειρυυσίοις λ ο χ ε ία ις | ο θ εν αν τη π ρ ο 0 ο - 

ροΰοα | κι/.». Σημεκυτέον δ: έπ δη, ώ; έν χφ τρίτφ "Υμνώ τοΰ Συνεσίου 

72 73 και έν τη μνημονευθείση επιγραφή φέρεται «εΰφαμείτω \ αιθήρ 

και γά' αιάκο πόντος, \ οτάτω Α’ «ήρ», οΰτω και έν τφ "Υμνώ είς Απόλ¬ 

λωνα τούτο) κεϊτοι «ΐστατο μεν γά, \ ΐο τα το Α’ αήρ, \ πάγνντο νάσος, | 

πάγνυτο κύμα ». 

Ό \Vΐΐ3ιτπο\νΐϋκ εν Οπβο1ι.ν0Γ8ΐαιη$1 ο. 50, σημ. 2 παρατίθεται τρεις 

ιαμβικούς τρίμετρους στίχους έσχηματισμένους υπό τοΰ Συνεσίου εν τω πεζφ 

αυτού λόγω: ?8γιΐ65Ϊ08 Ερίδί. 19(79) ονιτυς άράοοει τή κεφαλή τον ουρανόν. 

Απίαπα νοπ Περί έ»υπνίων, άργαϊον οίμο,ι και λίαν //λατωνικόυ. νοιΊοίζΙοτ 

5ίΐί/. 0€Γ δοΐΐπίί: θαρρών ξαντόν παρατιθέοθο) τω χρόντο». Έχω δε καί εγώ 

να καταλέξω καί άλλα ϊαμβεία τοΰ Συνεσίου άπαντώντα έν τφ Φαλάκρας 

εγκώμιο), οίον 4, σ. 6(5 Ο «ον δή καταιοχννώ τα πάτρια των αγρών», καί 10, 

σ. 74 Α «οΰκουν τοοον τον έοτιν ή κόμη κακόν» (άλλα δέ τινα ’ίδ. εν τοίς 

έπειτα). Προς δέ τούτοις άξιον παραχηρήσεως είνε δτι έν τω αΰτφ συγγράμ- 

ματι ό Συνέσιος σχηματίζει καί ιαμβικά δίμετρα, οίον 7, σ. 09 0 «τά πρώτα 

των δντων άπλά»( καί σ. 70 Β «είωθός ή φνσις ποιεί» (μετά βραχείας τής 

παρα?ιηγοΰσης τής λέξεως ποιεί), ετι δέ καί χωλιάμβους καί άναπαιστικούς 

στίχους καί δακτυλικός τριποδίας· οίον χωλιάμβους μέν 9, σ. 72 Ιό «« αν ονν 

δοκεΐς "Ομηρον υπό ιών Ελλήνων», καί 13, σ. 77 0 «πύρρωθεν εν μάλα τόν 

πίτνλον καταοείοντι», καί 21, σ. 85 Α «οι μεν νόμοι τους δημίους όπΐίζονοιν» 

(πρβ. καί Περί ένυπν. 4, σ. 133 Ο «και Λοξίας εκεΐθεν 6 Πυθοΐ χρησμωδός», 

ΐδ. καί κατωτέρω) άναπαιστικά δέ δίμετρα ακατάληκτα και καταληκτικά 0, 

σ, 68 Β «εξεστι Αέ τους έν μουσεία)», καί 9, σ. 72 Α «προς ταντα γραψέτω 

μέν "Ομηρος», δπερ δύναται νά είνε καί δακτυλική τετραποδία, καί 4, σ. 65 Ό 

«ταντί μεν σοΙ τά Δίωνος», καί 6, σ. 69 Α «και γενσασθαι τον ζωρον»· 

έν δέ 20, σ. 84 Α συνάπτει έν συνεχεία εν άναπαιστικόν δίμετρον μεθ’ ενός 

δακτυλικού τρίμετρου καί τινων άναπαιστικών ποδών, οιτινες δμως δεν 

άποτελοΰσιν ώρισμένον μετρικόν κώλον, οΰτω: πεφήναοιν 

αθέρες τινές οϋσαι τον ζφον 

και περικάρπια, παίγνια 

φνσεως, νλης άτελ,οΰς εξανθήματα. 

Άναπαιστικά δέ δίμετρα μετά ιάμβου έν τω τελεί αντί αναπαίστου 

νομίζω δτι ευρίσκω 14, σ. 78 Β «συχνά δέ των εθνών ούτε νυν», καί 21, 

σ. 840 «οΰκουν από μέν των φιλοκόμων», 11, σ. 74 Ο «αις φαλακρών παΐόες 

ομώνυμοι», καί Δίωνι 8, σ. 44 Ο «μεμνήαθω και άνθρωπος ών», καί 16, 

σ. 57 Ο, δπου φέρονται τάδε «καθεδεϊται δέ ώσπερ κεράμων έπιχειλές τής 

σοφίας, καί οΰκ άν ετι χωρήσον. οΰκουν αγαθόν γέ τι χωρεΐ, Τελχίς καί βάσκανος 

ών. πώς ούν; οΰκ άν τις κάκιον άπαλλάξαι (μετά το ονν έθηκα έριοτηματικόν 
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κατά τον ΚαγδβΓ, προετίμησα την γραφήν «ονκ αν κτλ.» τοΰ Οοά ΕίΐιποηΙ.Ά, 

ήτις εΰοδοι τό μέτρον καί τό νόημα, καί έγραψα «άπαλλάξαι» αντί τοΰ 

«.απαλλάξει» τοΰ Οοά. Ματο. Β καί τοΰ «άπαλλάξειε» των άλλων κωδίκων) 

άνδρός, δτω μή εξεστι γενέσθαι βελτίονι;» Ταΰτα δέ μετά μιας μόνον έκθλί- 

ψεως καί μιας κράσεως («Α’ ώσπερ» αντί τοΰ «Αέ ώσπερ* καί «κονκ» αντί 
τοΰ «και ονκ») σχηματίζουσιν άναπαιστικόν σύστημα έξ όμοιων άνειμένον, 

οΰ ό πρώτος στίχος είνε άναπαιστικόν δίμετρον άκατάληκτον εχον τον τελευ- 

ταϊον πόδα ίαμβον, δ δεύτερος, ό πέμπτος, ό έκτος καί ό όγδοος άναπαιστικά 

δίμετρα ακατάληκτα, ό τρίτος καί ό έβδομος άναπαιστικά μονό μέτρα καί 

ό τέταρτος άναπαιστικόν δίμετρον καταληκτικόν, τουτεστι παροιμιακον ούτως. 

καθεδεϊται Α’ ώσπερ κεράμων 

έπιχειλές τής σοφίας, κυνκ αν 

ετι χωρήσον. 

οΰκουν αγαθόν γέ τι χωρεΐ, 

Γ, Τελχίς καί βάσκανος (Άν. πώς ονν; 

ονκ άν τις κάκιον άπαλλάξαι 

άνδρός, δτω μή 

εξεστι γενέσθαι βελτίονι; 

Σημειωτέον οτι ό Συνέσιος τήν παραλήγουσαν τής λέξεως κάκιον καί τήν 

προπαραλήγουσαν τής λέξεως βελτίονι έχει βραχείας κατά τήν χρήσιν των 

επικών ποιητών. Τό δέ χωρίον τοΰτο είνε άξιολογάιτατον, διότι άπεδείχθη 

ύπ5 έμοΰ, δτι αποτελεί άναπαιστικόν σύστημα μετά διμέτρων ακατάληκτων, 

παροιμιακοΰ καί μονομέτρων, έν φ έκ των παραδεδομένων ήμίν ποιημάτων 

τοΰ Συνεσίου δ πέμπτος Ύμνος είνε δλος πεποιημένος εν παροιμιακοΐς μετά 

σπονδείων, δ δέ τρίτος καί δ τέταρτος έν άναπαιστικοϊς μονομέτροις. Περί 

δέ τινων άλλων άναπαιστικών συστημάτων άπαντώντων έν πεζοϊς συγγράμ- 

μασι τοΰ αΰτοΰ θά είνε άλλαχοΰ δ λόγος. Άλλ’ έν τω παρόντι καλόν νομίζω 

νά μνημονεύσω τό άναπαιστικόν έκ πέντε παροιμιακών σύστημα, δπερ σχη¬ 

ματίζει ό Συνέσιος Περί βασ. 3, σ. 2 0 «Έμέ σοι πέμπει Κυρήνη στεφανώ- 

σοντα χρυσφ μέν τήν κεφαλήν, φιλοσοφία δέ τήν ψυχήν, πόλις Ελληνίς, 

παλαιόν όνομα καί σεμνόν κτλ.», τουτέστιν: 

εμέ σοι πέμπει Κνρήνη 

στεφανώσοντα χρνσώ μέν 

τήν κεφαλήν, φιλοσοφία δέ 

τήν ψυχρήν, πόλις Ελληνίς, 

παλωιδν δνομα καί σεμνόν. 

Έν τώ συστήματι τούτω δ πέμπτος στίχος έχει τον πρώτον πόδα ίαμβον 

άντί άναπαίστου, ώς καί έν τφ "Υμνώ είς τήν Φύσιν του Οοά. ΟίίοΒοη. 
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ό 7 στίχος «δέχει γάρ πάντας μύθους» και ό 15 στίχος 

ον δ', ώ λαμπραΐς άκτΐαιν 

γάίαν πάσαν πνρσενων 

Αιών άσβεστων φλογμών \ κτλ. 

Ό Ηοτηα, δστις παρετήρησε τούτο, παρέβαλε τό έν άναπαιστικω παιάνι του 

Τιμοθέου Άπ. 25 ΛVί 1. (=11 ϋίοΐιΐ) «σΰ τ, ώ τον αεί πόλον ουράνιον | 

λαμπραΐς άκτΐσ’ "Αλιε βάλλων \ κτλ.», και επειδή εν τε τφ χοορίω του " Υμνου 

εις την Φΰσιν άπαντώσιν αί λέξεις «λαμπραΐς άκτΐσιν» και έν τφ χωρίφ τοΰ 

Τιμοθέου αϊ αύταί λέξεις «λαμπραΐς άκτΐσ'», άμφότερα τά χωρία στηρίζουσιν 

άλληλα, εϊ κα'ι ό \Υίΐ3.ηιο\νϊί:ζ ένόμισεν δτι ή αρχή τοΰ στίχου τοΰ Τιμοθέου 

«σΰ τ’ ώ» δεν είνε όρθώς παραδεδομένη. Εικάζει δέ ό Ηογπο, δτι έν τοΰτοις 

έ'χομεν άρχαΐόν τι Ιδίωμα ιερατικής ποιήσεως παραδοθέν υπό τής λατρείας. 

Άλλ’ εγώ, νομίζων, δτι ό “Υμνος εις τήν Φΰσιν εινε πεποιημένος υπό τοΰ 

Συνεσίου, συνάπτω μετά τούτων και τον πέμπτον στίχον «παλαιόν δνομα καί 

σεμνόν» τοΰ είρημένου άναπαιστικοΰ συστήματος τοΰ έν τφ λόγφ Περί βασιλείας 

τοΰ Συνεσίου, (έν φ ήδΰνατο νά γράψη «άρχαΐον» άντί τοΰ «παλαιόν», δπως 

έχη έν τή πρώτη χώρα σπονδείον), και παρατηρώ, δτι έλησμονήθη, δτι έν τοΰτοις 

ό πρώτος ποΰς τοΰ άναπαιστικοΰ διμέτρου είνε τρίσημος ίαμβος κατά μίμησιν 

τοΰ ακέφαλου παροιμιακοΰ, δστις καλείται και ένόπλιος και διαφέρει τοΰ 

τελείου παροιμιακοΰ, δτι έχει τον πρώτον πόδα αείποτε δισΰλλαβον μετ’ αδιά¬ 

φορου τής πρώτης συλλαβής, οΰτω δέ λαμβάνει είτε τό σχήμα τοΰ ιάμβου 

είτε τοΰ σπονδείου και ουδέποτε τό τοΰ αναπαίστου ^ ^ οιον τοΰ Ιάμβου 

έν τφ τοΰ Αρχιλόχου «Ερασμονίδη Χαρίλαε | κτλ.». Σημειωτέον δέ δτι και 

ό 7 και ό 15 στίχος τοΰ “Υμνου εις τήν Φΰσιν και ό πέμπτος τοΰ μνη- 

μονευθέντος άναπαιστικοΰ συστήματος Περί βασ. 3, σ. 2 Ο είνε τοιοΰτοι 

παροιμιακοί. 

Είπε δέ ό Συνέσιος έν τφ "Υμνώ εις τήν Φΰσιν προσαρμόσας εις τό 

άναπαιστικύν μέτρον «σν δ", ώ λαμπραΐς άκτΐσιν \ γαΐαν πάσαν πνρσενων \ κτλ.» 

κατά τον Σοφοκλέα Αΐ. 845 «συ δ\ ώ τον αίπνν ουρανόν διφρηίατών | 

"Ηλιε, πατρώαν την έμήν όταν γθόνα | Ιδης», και έν τφ 17 στίχφ «Αιών 

άσβεστων φλογ μ ώ ν » κατά τον δεύτερον στίχον «φ λ ο γ μ ό ς άπειρέσιος 

κινούμενος άπλετος Αιών » τοΰ ποιήματος, δπερ φέρεται ώς χρησμός Απόλ¬ 

λωνος τοΰ Κολοφωνίου και έξεδόθη υπό τοΰ Πικκόλου έν 8ηβρΐ. ά ΓΑηΐΗοΙ. 

σ. 173 κεξ. καί υπό τοΰ Ο. \ΥοΙίϊ έν Ροτρίι^Ηί άβ ρΐιίΐοζ. βχ οταε. Ιιαη- 

Ηεηάα σ. 231 κεξ. (Οοιΐ£ηγ VI, 140. Βατθεοΐι ΚΙατοεσ. 55.97). Εΐδομεν δ’έν 

τοΐς έμπροσθεν, δτι 6 Συνέσιος έγίνωσκε τούς τοιοΰτους "Υμνους εις Απόλ¬ 

λωνα, καί έλαβεν έν “Υμνώ Γ', 227 τό άναπαιστικόν μονόμετρον «ώδίς ιερά» 

καί έ'σχε προ οφθαλμών άλλα μονόμετρα (“Υμνφ Α', 61 κεξ.) τοΰ “Υμνου εις 

Απόλλωνα τοΰ έν τή συγγραφή τοΰ Πορφυρίου Περί τής έκ λογίων φιλο- 

Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κύρη να ίου. 

σοφίας (Οοιΐ£ηγ VI, 82). Έστωσαν καί ταΰτα έν τφ παρόντι τεκμήρια τής 

ποιήσεως τοΰ “Υμνου εις τήν Φΰσιν υπό τοΰ Συνεσίου. 

Καί παιωνικών τινων μέτρων ’ίχνη, ώς νομίζω, εινε δυνατόν νά εΰρωμεν 

εν πεζοΐς συγγράμμασι τοΰ Συνεσίου, οίον έν Δίωνι 10, σ. 47 Α έν τριμετρον 

μετά Κρητικών «λείπεται δή τι των εν μέσω», καί 12, σ. 52 ϋ «οια και τικτεται 

παρ’υμών τέρατα άτεχνώς διεσπασμένα.. », άτινα, δΰνανται, ώς νομίζω, νά 

άποτελέσωσι δΰο τρίμετρα απ’ άρσεως, τό μέν μετά δυο Κρητικών καί ενός 

βακχείου, τό δέ μεθ’ ενός τετάρτου παίωνος και δΰο Κρητικών: 

οΐα καί τικτεται παρ' υμών 

τέρατ’ άτεχνώς· διεσπασμένα. 

Παραλείπων δ’ έν τφ παρόντι άλλα τινά ποιούμαι λόγον περί τοΰ 

χωρίου Περί ένυπν. 15, σ. 134 Ό «ταΰτην εγώ τήν μαντικήν έμαυτω τε 

άξιώ παρεϊναι καί παισί καταλιπεΐν», δπερ είνε άξιον ιδίας παρατηρήσεως. 

Έν τοΰτω ό Συνέσιος μετά εν χωλόν ιαμβικόν τρίμετρον: 

ταντην εγώ την μαντικήν έμαυτω τε 

επιφέρει δΰο παιωνικά δίμετρα: 

άξιώ παρεϊναι 

καί παισί καταλιπεΐν 

ών τό μέν πρώτον σΰγκειται έξ ενός Κρητικού καί ενός βακχείου, τό δέ δεύ¬ 

τερον έξ ενός παλιμβακχείου — ^ καί ενός τετάρτου παίωνος ^ ^ - έντελώς 

ομοίως ώς καί έν τφ “Υμνφ εις τήν Ησιν τοΰ Οοό. Οΐίοόοπ. (άρ. 2 λΥίΙ), δστις 

άπεδόθη εις τον Μεσομήδη μέν υπό τοΰ λΥΠίΐηιοτνϊΐζ καί τοΰ Ηογπε, εις τον 

Συνέσιον δ’ ύπ’ έμοΰ. Έν αύτφ τό πρίυτον δίμετρον «εϊς ύμνος άνά τε γάν» 

έχει τον πρώτον πόδα παλιμβάκχειον καί τον δεύτερον τέταρτον παίωνα, 

άπαντα δ’ έτι ό παλιμβάκχειος έν τή δευτέρα χώρα τοΰ 5, 15, 16 καί 17 στίχου 

(ΐδε Ηοπια καί λΥίΙ&ηιοινίίζ). Ό δέ σχηματισμός κατά πάντα όμοιου διμέ¬ 

τρου έκ παλιμβακχείου καί τετάρτου παίωνος έν τφ πεζφ λόγφ τοΰ Συνεσίου 

καί έν τφ μνημονευθέντι "Υμνφ εις τήν Ησιν συνηγορεί προς τοΐς άλλοις, 

άτινα θά εΐπω διεξοδικώς άλλαχοΰ, τή γνώμη μου δτι καί ό ύμνος οΰτος είνε 

ποίημα τοΰ αυτού άνδρός. “Οπως δέ πιστωθή ή χρήσις παλιμβακχείων μετά 

παίωνος καί Κρητικοΰ υπό τοΰ Συνεσίου, παρατίθεμαι καί τό παιωνικόν 

άκατάληκτον τετράμετρον, δπερ εΰρον έν Δίωνι 11, σ. 50 Β «ρέψασαν ονν εις 

τό χείρον έπανήγαγεν»-^-ν | — ^ ν ν - ν —. 

Ή 63 Επιστολή τοΰ Συνεσίου «Χρήσθαι δει ταις τών δυνατών φιλίαις, 

ού καταχρήσθαι» είνε έμμετρος συγκειμένη έκ μιας δακτυλικής καταληκτικής 

πενταποδίας: 

Χρήσθαι δει ταϊς τών δυνατών φιλίαις 

(πρβ. Αίσχ. Εύμ. 545 «προς τάδε τις τοκέων σέβας εν προτίων»), καί έξ ενός 

Άδωνίου: 
ον καταχρήσθαι 
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(πρβ. Εΰριπ.Άνδρ. 1178 «λείπεται οΐκοις», 1191 « άμφιβαλέσθαι» εν δακτυ¬ 

λικούς συστήμασιν). 

Ή δέ 45 Επιστολή τοΰ αΰτοΰ «Λυποΰσι την εκκλησίαν αλλότριοι 

πονηροί, διάβηθι κατ’ αυτών οί πάτταλοι γάρ παττάλοις εκκρούονται» εινε 

ωσαύτως έμμετρος συγκείμενη εξ ενός ιαμβικού καταληκτικού τετραμέτρου, 

μιας αναπαιστικής καταληκτικής τριποδίας και ενός χωλιαμβικοΰ τρίμετρου: 

λυποΰσι τήν εκκλησίαν αλλότριοι πονηροί, 

διάβηθι κ,ατ αΰτών' 

οι πάτταλοι γάρ παττάλοις εκκροΰονται. 

Και των μεικτών λεγομένων μέτρων άπαντώσί τινα έν πεζοΐς τοΰ 

Συνεσίου συγγράμμασιν, οιον Σαπφικά ένδεκασΰλλαβα Περί βασ. 1, σ. 1 Β 

«ονκ εχοντι τής πατρίδος τον Ογκον» καί Δίωνι 6, σ. 32 Β «άλλα και τά εκ 

Χαρίτων μνεΐσθαι», καί 17, σ. 57 Ο «Σωκράτης δε και Ιΐροδίκω παρεΐχεν», 

καί Φερεκράτεια καί Γλυκώνεια. Παράδειγμα Φερεκραιείου μετά τριών Γλυ- 

κωνείων προσάγω τό έν Φαλ. έγκωμίω 11, σ. 75 Α «ζωή 6έ καί φώς καί 

πάντα τά τοιαΰτα τής αγαθής συστοιχίας έ'στι τε καί νομίζεται- εί δή ψιλότητι 

προσήκει τό φώς, σκότω πρέπειν ήγητέον τήν κόμην». Έν τοΰτφ τώ χωρίφ 

μετά τό «φώς καί» επεται πρώτον Φερεκράτειον καταληκτικόν, καί μετά τοΰτο 

δυο πρώτα από δέσεως Γλυκώνεια καταληκτικά καί μετ’ αυτά εν τρίτον από 

θέσεως άκατάληκτον Γλυκώνειον ούτως: 

πάντα τά τοιαντα 

τής αγαθής συστοιχίας 

εστι τε καί νομίζεται. 

εί δή η)ΐλότ.ητι προσήκει 

Προς τό Φερεκράτειον «πάντα τά τοίαΰτα» πρβ. Σοφ.Άντ. 87(3 «άγρονόμοις 

αϋλαΐςΐδ. \νϊ1&πιο\νίίζ εν Οπ©ο1ι. νβΓδΙεαηδΙ, σ. 325. Προς δέ τό Γλυ- 

κώνειον «τής αγαθής συστοιχίας» τά Γλυκώνεια τοΰ 37 αποσπάσματος τοΰ 

Εύπόλιδος (I, σ. 260 Κοοίτ) «άνδρες εταίροι άεΰρο δή» καί «εί δυνατόν καί 

μή τι μέΐ\ ζον». 

Έν τώ ΙΙρός Παιόνιον 4, σ. 310 0 φέρεται «τους κΰνας άνθυλακτήσας 

και τήν Δεκέλειαν ημών άποτειχίζειν επιβαλλόμενος». Ταΰτα δ’ εινε έν πρώτον 

από θέσεως Γλυκώνειον καταληκτικόν, έν πρώτον απ’ άρσεως Γλυκώνειον 

καταληκτικόν καί έν άναπαιστικόν δίμετρον άκατά?νηκτον: 

τους κΰνας άνθυλακτήσας 

καί τήν Δεκέλειαν ημών 

άποτειχίζειν επιβαλλόμενος. 

Προς δέ τον παρά τάξιν λαμβανόμενον, ως λέγουσιν οΐ παλαιοί μετρικοί, 

σπονδείον έν τή άποθέσει τοΰ μεικτού κώλου «τους κΰνας άνθυλακτήσας» 

πρβ. τό παρά Σοφοκλεΐ Φιλ. 1151 Γλυκώνειον «τάν πρόσθεν βελέων άλκάν». 

Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κυρ η να ίου. 323 

Έν Φαλ. εγκ. 10, σ. 73 0 λέγει ό Συνέσιος «ε! δέ τις εστι καί κομήτης 

άστήρ' εστι μέν ούδείς- χώρα γάρ αστέρων τό κΰκλφ σώμα κινούμενου». 

Ταΰτα δέ πλήν τής τελευταίας λέξεος αποτελούσα· έν από θέσεως πρώτον 

Γλυκώνειον άκατάληκτον, έν δεύτερον Φερεκράτειον άκατάληκτον καί έν ιαμ¬ 

βικόν τρίμετρου καταληκτικόν. 

εί δέ τις εστι καί κομήτης 

άστήρ' εστι μέν ονδείς' 

χώρα γάρ αστέρων τό κύκλω σώμα. 

Αυτόθι 11, σ. 74 0 κεϊται «καί μικροΰ με παρήλθεν αυτό τοΰτο τό 

πάντων είπεΐν οίκειότατον», σχηματίζονται δέ δύο δεύτερα Φερεκράτεια 

ακατάληκτα καί εν τελεί μία Ιωνική διποδία μετά μολοσσοΰ καί χοριάμβου: 

καί μικρού με παρήλθεν 

αυτό τούτο τό πάντων 

είπεΐν οίκειότατον. 

Αυτόθι 11, σ. 74 Β φέρεται «οστις οΰν άπόλωλεν, οΰκ εστιν άστήρ, άλλα 

πάντα σφαιρικά τά μακάρια σώματα»· ταΰτα δ’ άποτελοΰσιν έν δεύτερον 

άκατάληκτον Φερεκράτειον, εν ιαμβικόν τρίμετρου καί μίαν παιωνικήν διπο- 

δίαν εν τελεί μεθ5 ενός όρθιου παίωνος καί ενός Κρητικοΰ («σώματα» διά 

τήν τελευταίαν αδιάφορου συλλαβήν) ούτως: 

δστις ονν άπόλωλεν, 

ονκ εστιν άστήρ, αλλά πάντα σφαιρικά 

τά μακάρια σώματα. 

Καί μεμονωμένα τινά Γλυκώνεια καί Φερεκράτεια ευρίσκει τις παρ’αΰτφ, 

οίον Έπιστ. 16 εν αρχή «κλινοπετής νπηγόρενσο.» (Γλυκώνειον πρώτον από 

θέσεως άκατάληκτον), Έπιστ. 7 εν αρχή «πώς δοκεΐτε δέδηγμαι» (Φερεκράτειον 

δεύτερον από θέσεα>ς άκατάληκτον), μεθ5 ου συνάπτει εν ιαμβικόν τρίμετρου 

«τήν καρδίαν έκδεδομένον λόγον κατά \ τήν πόλιν κτλ.» εχον τομάς έν τέλει τής 

πρώτης καί τής όευτέρας διποδίας κατά τούς στίχους Καστορίωνος τοΰ Σολέως 

έν τφ ποιήματι εις τον Πάνα («σέ τον βολ,αϊς νιφοκτύποις δνσχείμερον \ 

ναίονθ’ έδραν, θηροφόνε ΤΤάν, χθόν’ Αρκάδων» Άθήν. Ι', σ. 454 Η παρα- 

τηρητέον δ’δτι ό Συνέσιος έν τή τρίτη χώρα τοΰ ίαμβείου αύτοϋ έχει δάκτυλον, 

ως έχει καί τό ϊαμβεΐον «ναίονθ’ έδραν κτλ.» τοΰ Καστορίιονος). Έν τώ 

χωρίω δέ τούτω τής είρημένης Επιστολής ό Συνέσιος έχει πρό οφθαλμών 

τον Αριστοφάνη Τππ. 1 «οσα δή δέδηγμαι τήν έμαυτον καρδίαν». Χρήσιν 

δ’ενίοτε Φερεκρατείων καί Γλυκωνείων ποιείται ό Συνέσιος καί όπου εκφέρει 

τινάς γνώμας, οίον Δίωνι 15, σ. 56 Α «άλλ’ έμαυτον εχοντι μέτρον» (Γλυκώ- 

νειον δεύτερον άκατάληκτον από θέσεως), δπερ άναμιμνήσκει τό τοΰ Πρωτα- 

γόρου «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», καί Έπιστ. 90 «οΐχετάι τό 

δίκαιον» (Φερεκράτειον δεύτερον άκατάληκτον). 
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Τροχαϊκά μέτρα έν τοϊς σωζομένοις ποιήμασιν του Συνεσίου δεν άπαν- 

τώσιν. Άλλ3 εν πεζοίς αυτοί) συγγράμμασιν εύρίσκονταί τινα ίχνη καί τούτων 

των μέτρων καί δή καί εν βραχύ τροχαϊκόν σύστημα συγκείμενον εκ δύο 

καταληκτικών διμέτρων, μιας καταληκτικής τριποδίας, ήτις καλείται ύποδόχμιος, 

καί πάλιν ενός καταληκτικού διμιέτρου έν Φαλ. έγκ. 14, σ. 78 Α «δστις οΰν, 

ώσπερ Δ ίων, οϊεται πρέπειν πολύ μάλλον άνδράσιν ή γυναιξί την κόμην», 

τουτέστιν: 
δστις ούν, ώσπερ Δ ίων, 

οϊεται πρέπειν πολύ 

μάλλον άνδράσιν 

ή γυναιξι την κόμην. 

Πρβ. Εύριπ. Φοιν. 638 689 (τροχαϊκόν σύστημα, έν ω ύπάρχουσι επάλληλα 

τροχαϊκά καταληκτικά δίμετρα). 

Έν τω αύτω Φαλάκρας έγκωμίω 7, σ. 70 Β φέρεται καταληκτικόν τρο¬ 

χαϊκόν τρίμετρον 

και τριχών αυτήν άγάλλει κάλλεσιν 

δπερ καλείται Άρχιλόχειον. Έσώθη δέ εις μόνος τοιούτος στίχος τού Αρχιλόχου 
Ζεν πάτερ, γάμον μεν ούκ εδαισάμην 

(Άπ. παρά τω Ήφαιστίωνι καί άλλοις. Ό Τρικλίνιος λέγει δτι «κατακόρως» 

έποιήσατο χρήσιν τού μέτρου τούτου ό 3Αρχίλοχος, καί παρέχεται παράδειγμα 

τον εκ Χριστιανικού ποιήματος ειλημμένου στίχον «ά χορούς εναγέεσσιν άγγέ- 

λων». ’Ίδ. Α. Σκιά Στοιχ. μετρ, τής άρχ. Έλλ. ποιήσεως σ. 147-148). Έστω 

νύν καί ό έκ τού Συνεσίου στίχος, δστις βεβαίως έποιήθη κατά μίμησιν τού 

Αρχιλόχου. 

Έν τω αύτω συγγράμματι 6, σ. 68 0 λέγει ό Συνέσιος διά τροχαϊκού 

άκαταλήκτου διμέτρου 

εΐ σοφός τις, και φαλακρός 

καί «βακχικόν γάρ ούδέν ούτως, ώς ή νεβρίς- οϊ δέ καί παρά των πιτύιον 

κόμας δανείζονται», δπερ μέχρι μέν τού «ούτως» είνε έν τροχαϊκόν δίμετρον 

άκατάληκτον, μετά δέ τούτο μέχρι τού «κόμας» εν ιαμβικόν τρίμιετρον 

μετ’ αναπαίστων έν τή δευτέρα, ιή τέταρτη καί τή πέμπτη χώρα ούτω 

βακχικόν γάρ ούδέν όντως, 

ώς ή νεβρις' οι δέ και παρά των πιτνων κόμας. 

Έν δέ Δίωνι 12, σ. 52 Β ποιείται χρήσιν ό Συνέσιος δύο επαλλήλων κατα¬ 

ληκτικών τροχαϊκών διμέτρων, μεθ’άέ'πεται τό «τίούν» καί μετά τούτο έν άνα- 

παιστικόν δίμετρον άκατάληκτον: «ού γάρ έστιν ή αλήθεια πράγμα έκκείμενον 

ουδέ καταδεδλημένον 

ουδέ Θήρα ληπτέον. 

τί ούν; 

ενταύθα καλείσθω φιλοσοφία 
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σύμμαχος καί παρασκευαζέσθιοσαν άνεξόμενοι κτλ.». Σημειωτέου δ’ διι το 

Ίούδέ καταδεδλημένον» άναμιμνήσκει τό δεύτερον καταληκτικόν δίμετρον τού 

τροχαϊκού τετραμέτρου τού "Αρχιλόχου Άπ. 60 (58) Οΐεΐιΐ 

ού φιλέω μέγαν στρατηγόν ουδέ διαπεπλιγμένόν. 

ΙΙαρατηρητέον δ3 δμως δτι παρά τω Συνεσίφ άπαντά καί γραφή «ληπτόν», 

καί δτι ό λννίίοηόαοΐι άνέγνω «ούδέ θατέρα ληπτόν*· άν δέ γράψωμεν ουτω, 

μένει τό καταληκτικόν τροχαϊκόν δίμετρον «ούδέ καταβεβλημένου». 

Καί άλλαχού δέ τών πεζών συγγραμμάτων τού Συνεσίου άπαντώσι 

μεμονωμένα τροχαϊκά δίμετρα ακατάληκτα καί καταληκτικά, οιον Φαλ. έγκ. 6, 

σ. 69Λ «μή λάθη πολύς ρνείς», καί 20, σ. 84 Α «αλλά και τούτων προσόντων», 

καί 18, σ. 82 Α «Έκτορος γάρ άντικρνς», καί 24, σ. 87 Β «ει δέ μη πείθω 

λ.έγων». Δίωνι 14, σ. 55 Α «ώς λαβήν θηρώμενος» Περί ένυπν. 16, σ. 146 Α 

«πάσι πανταχον πάρεστι». Προς Παιόν. 5, σ. 311 Α «άλλ3 όπως και νυν 

προσέξεις». Αίγ. Β', 7, σ. 127 0 «νουν επιστήμη συναπτών». 

Εύνόητον δέ είνε, δτι έν πάσι τούτοις δέν τηρούνται οί αυστηροί τής 

μετρικής κανόνες, έπειδή οί έν τω πεζω λόγφ σχηματιζόμενοι στίχοι ή τά 

μετρικά κώλα είνε παιδιά μάλλον τού συγγραφέως ή ανάγκη, ήτις υπάρχει 

έν τοίς ποιήμασι, Κατά ταύτα δέ, άν έξετάσωμεν την φιλομετρίαν, περί ής 

λέγει, ως εΐδομεν, ό Συνέσιος έν Δίωνι, δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, δτι έν 

τοϊς σιοζομένοις ποιητικοΐς καί έν πεζω λόγιο έ'ργοις τού Συνεσίου άπαντώσι 

τά εξής μέτρα: α' τό δακτυλικόν εξάμετρον β' τό πεντάμετρου συνημμένου 

μετά τού δακτυλικού εξάμετρου (ελεγειακόν)· γ' ή καταληκτική δακτυλική πεν- 

ταποδία’ δ7 ή δακτυλική τετραποδία- ε' ή δακτυλική τριποδία1 ς' τό Άδώνιον 

ζ' τό άκατάληκτον άναπαιστικόν δίμετρον ή καθαρόν ή έ'χον έν τφ τέλει 

ίαμβον η' τό καταληκτικόν άναπαιστικόν δίμετρον (παροιμιακόν) καί μετά 

καθαρών άναπαιστίκών ποδών καί μόνον μετά σπονδείων θ' ή άναπαιστική 

καταληκτική τριποδία- ι' τό άναπαιστικόν μονόμετρον ια' τό ιαμβικόν τρί¬ 

μετρον (ίαμβεΐον)· ιβ'τό σκάζον ή χωλόν ιαμβικόν τρίμετρον (χωλίαμβος)· 

ιγ' τό ιαμβικόν δίμετρον ιδ' τό ιαμβικόν καταληκτικόν τετράμετρου· ιε' τό 

παιωνικόν πεντάσημου γένος τών ποδών καί μέτρων (Κρητικός από θέσεως 

ή απ’ άρσεως, παίων πρώτος καί τέταρτος, βακχείος καί παλιμβάκχειος)· 

ις' τό άκατάληκτον Ιωνικόν άπ3 έλάσσονος δίμετρον (= Ανακρεόντειου)- ιζ τό 

καταληκτικόν Ιωνικόν δίμετρον ιη' μολοσσός μετά χοριάμβου' ιθ' τό Ιωνικόν 

τρίμετρον κ' Σαπφικά ένδεκασύλλαβα, Φερεκράτεια καί Γλυκώνεια. Τούτων 

δ’ ούτως έχόντων, ούδεμίαν υπερβολήν λέγει ό Συνέσιος έν Δίωνι «και 

ούδ’ έστιν Ιδέα φίλο μέτριας τίνος ή ποιήσεως, προς ήντινα ού διαίρομαι 

καί έπεξάγα) τήν πείραν». 

5'.Εμμετροι μϋΰ·οι. Έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τόμ. ΙΒ', σ. 441 

έγραψα, ώ: άνεκοίνωσα καί έν Έώμη, δτι ό Συνέσιος καί Αισωπειους μυθους 
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Ινέτεινεν εις στίχους. Τούτο είκασα εκ του εν Μδηίίδεα ρΐΌνεΓΪ>ίοππη 3,42 

φερομένου ίαμβείου του Συνεσίου 

φνσις πονηρά χρηστόν ήθος ον τρέφει 

οπερ είνε και εν τφ έπιμυθίω του Αϊσωπείου μύθου «Ποιμήν καί λύκος συν 

κυσ'ι τρεφόμενος» (315 ΟΙΐίπηΒΓγ). Έχει δέ ό μύθος ούτως: «Ποιμήν νεογνόν 

λύκου σκύμνον ευρών καί άνελόμενος συν τοΐς κυσΐν έ'τρεφεν. έπεί δέ ηύξήθη, 

ει ποτέ λύκος προβατον ηρπασε, μετά των κυνών καί αυτός έδίωκε. των δέ 

κυνών έσθ’ δτε μή δυναμένων καταλαβεΐν τον λύκον καί διά ταΰτα ύποστρε- 

φόντων, εκείνος ήκολούθει, μέχρις άν τούτον καταλαβών, οία δή λύκος, 

συμμετάσχη της θήρας- ειτα ύπέστρεφεν. εϊ δέ μη λύκος έξωθεν άρπάσειε 

προβατον, αυτός λάθρα θυων άμα τοΐς κυσίν έθοινάτο, έως ό ποιμήν στοχα- 

σαμενος και συνεις το δρωμενον, εις δενδρον αυτόν άναρτήσας άπέκτεινεν. 

Ό μύθος δηλοΐ δτι φνσις πονηρά χρηστόν ήθος ού τρέφει». 

Τον μύθον, ον τινες ύπέλαβον οτι εποίησεν ό Βάβριος έν χωλιάμβοις, 

κατ εμε εποίησεν εν ιαμβικόΐς τρίμετροις ο Συνέσιος, καί έκ τούτων μετηνέχθη 

εις τον σωζόμενον έν πεζω λόγω, έμεινε δέ μόνον έν τω τελεί τό έμμετρον 

έπιμύθιον. “Οτι δ5 ούτως έχει τό πράγμα, δηλοΐ αυτός ό Συνέσιος λέγων έν 

τφ λόγω αυτού Γίερι βασιλείας 21, σ. 22 Α «άλλ5 ούτε τω ποιμένι μετά κυνών 

τούς λύκους τακτέον, καν σκύμνοι ποτέ άναιρεθέντες τιθασεύεσθαι δόξωσιν, 

η κακώς αυτοΐς πιστευσει την ποίμνην· όταν γάρ τινα ταΐς κυσίν ασθένειαν 

ή ραθυμίαν ένίδωσιν, αύταΐς τε καί ποίμνη καί ποιμέσιν έπιχειρήσουσιν κλπ.». 

“Αξιόν δέ παρατηρήσεως είνε, δτι ό Συνέσιος καί έν πεζω λόγφ λέγων τον 

τον μύθον σχηματίζει έν τη αρχή «άλλ' οντε —λύκους» έν ιαμβικόν τρίμετρου 
έ'χον τομήν έν τφ μέσω 

άλΧ οϋτε τω ποιμένι μετά κυνών τους λύκους 

και οτι εν τώ μυθω κεΐνται αι λεξεις «σκύμνον» καί «άνελόμενος» καί παρά 
τφ Συνεσίω αί λέξεις « σκύμνοι» καί «άναιρεθέντες». 

Ό Συνέσιος προσεΐχε λίαν τοΐς μύθοις, ώς φαίνεται έξ ών λέγει Περί 

ένυπνίο>ν 26, σ. 154 Ό -155 Α «εγώ μέν γάρ οίμαι καί τούς μύθους έξουσίαν 

παρά τών ενυπνίων λαβεΐν, οΐς καί ταώς καί άλώπηξ καί θάλαττα φθέγγονται, 

αλλά καίπερ ελάχιστη μερΐς τών ένυπνίων δντες οί μύθοι, δμως υπό τών 

σοφιστών ήγαπήθησαν εις παρασκευήν ερμηνείας, καίτοιγε οίς αρχή τής τέχνης 

ο μύθος, πρέπον αν γενοιτο τέλος ενυπνιον καί πρόσεστι τό μή μάτην ήσκη- 

κέναι τήν γλώτταν, ώσπερ έπι τών μύθων, άλλ’ είναι καί γνώμη σοφώτερον». 

Νομίζω δ5 δτι υπό τού Συνεσίου έπαιήθη καί τό έν τή Παλατίνη Ανθο¬ 

λογία Θ', 47 φερόμενον αδέσποτου επίγραμμα: 

Τον λύκον έξ ιδίων μαζών τρέφω ονκ έθέλονσα, 

αλλά μ3 αναγκάζει ποιμένος αφροσύνη, 

αυξηθείς ά’ ΰπ’ έμον κατ" έμοϋ πάλα Θηρών εσταΐ' 

ή χάρις άλλάξαι τήν φύσιν ού δύναται. 
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Έν τή υπό τού ϋαόηεΓ γενομένη έκδόσει τής Ανθολογίας τόμ. Β , 

σ. 168 άναγινώσκομεν τάδε: «Εεηιηια εις αίγα θηλάζουσαν λύκον, ος αυξηθείς 

τήν τροφόν καταβέβρωκεν. Αόδΐιτάε εχΗεπιιπη, φΐιιηι ίρεα οαρτα ΙοφίΆ- 

Ιυτ. «Ο&ΙΗοίδ νθΓδϋυηε τεάόίάίί: Εοη^ορεΙπιειίδ αά Τΐιεοετ. ρ. 199» 

Β. Βεηε ^εοόε.: «1η ^εηπηαηι δοηρίηιη εχίδΐίιηο, ίη ςαε. Ιηριίδ εοη- 

δρίοίεό&ΠΐΓ 3. ε&ρΓΕ ηηΐπίαε. Αό εεηδϋΐη £αείΐ ΤΙιεοεπίί Ιό. V, 37: 

ΐδ* ά χάρις ές τί ποθέρπει. 

θρέψαι και λυκιδεϊς, θρέψαι κννας, ώς τυ φάγωντι». 

(Έν τή έκδόσει τού Θεόκριτου υπό Ρπίεείΐε-ΗΐΙΙετ παραβάλλονται 0 μνη¬ 

μονευθείς Αίσώπειος μύθος καί τό επίγραμμα τής ΙΙαλατίνης Ανθολογίας). 

"Εχω δ’ έτι τήν γνώμην, δτι καί τό «Εις κώνωπα» ποιηματιον, οπερ 

περιλαμβάνει ό Οοό. ΟΙΙο1>οηί3ηιΐ2 §π3εειΐ5 59 καί έξέδωκε τό πρώτον 

ό Σπ. Λάμπρος έν Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. Γ', 3, έποιήθη καί αυτό υπό 

τού Συνεσίου έν αναπαίστους. Ό \νΐ1»ηιολνϊί:ζ, δστις άπεδωκε τό ποιηματιον 

εις τον Μεσομήδη, παρετήρησεν δτι ό μύθος άπαντα παρά τφ Βαβρίφ 84, 

άλλ5 δτι ύπ5 αυτού μνημονεύεται ταύρος αντί έλέφαντος. “Εχω δέ καί εγώ νά 

παρατηρήσω, δτι υπήρχε καί μύθος άναφερόμενος εις ελέφαντα καί κώνωπα, 

ώς φαίνεται έκ τής παρά τφ Άποστολίψ 10, 37 φερομένης παροιμίας 

«κώνωπος έλέφας Ινδός ονκ άλεγίζει» (Ψευδοφάλ. Επιστ. 86, σ. 434 Ηετεΐι. 

«πολλά λέγειν έ'χων καί κατά σού καί περί ής κατ εμού πεφλυάρηκας εν 

Λεοντίνοις δημοκοπίας, ούδέν έρώ περισσότερον, πλήν δτι κωνωπος έλέφας 

"Ινδός ούκ άλεγίζει»). “Ισως δ’ ή παροιμία αύτη ή το στίχος χωλιαμβικός 

έ'χων πλήρως ούτω: 

κώνωπος έλέφας Τνδός οϋζποτ ) άλεγίζει. 

Λέγει δέ καί Γερμανός ό Β' Κωνσταντινουπόλεως σ. 278 Λαγοπ. «τους έμονς 

κώνωπας ελέφαντας οΐονται». Τό δ5 έν επτά αναπαιστικοΐς στίχοις ποιηματιον 

Εις κώνιοπα έχει ώδε (άριθ. 8 \νί1αΓΠ. καί Ηοπια): 

Έλέφαντος επ’ οϋατι κώνωψ 

πτερόν άπτερον ΐστατο σείων, 

φάτο ό’ άφρονα μύθον, άφίπταμαι' 

βάρος ον γάρ έμον δύνασαι φέρειν. 

5 ό ό’ ελεξε γέλ<.ωτος νφ' άδονα' 

άλλ* ούτ’ έδάην, οτ έπεστάθης, 

οϋθ' ήνίκ* άφίπτασρ, κώνωψ. 

Έν τφ εκτω στίχω ή γραφή τού Οίΐοόοη. κωδικός εινε άφιπτάθης, 

ό δέ \νΐ1απιο\νίί:ζ έγραψεν έπεστάθης. Ωσαύτως 6 \νίΐ3.ηιθ'\νϊίζ έγραψεν εν 

τφ έβδόμω στίχφ άφίπτασο άντί τού άφίπτασαι (οπερ τηρεΐ ό Ηοπίη) ενεκα 

τοΰ μέτρου. Ό δέ Ηοπιε έν τφ δευτέρω στίχω μετέβαλε τό εϋπτερον εις 

τό ον πτερόν καί παρετήρησε τάδε: «πτερόν ού πτερόν \νίε οΒεη V. 24 
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άνόδευτον οδόν, είπε 6εί άεη ΤΓΑ^Πεεπι εεΐιτ βείίεβίε νοι:1>ίηόιιηο\ (ν§Ί. 

Ειιγ. Ογ. 819 τό καλόν ου καλόν; 904 'Αργεΐος οΰκ Αργείος Ηοταοί. 1133 

απόλεμον πόλεμον Ιρίι. Τ. 566 χάριν άχαριν Ηεΐ. 363 έργ3 άνεργα υ. οΐί)». 

Άλλ3 εγώ νομίζω, δη διά την γνωστήν σύγχυσιν του φωνήεντος α και τής 

διφθόγγου ευ έν τοΐς άνπγράφοις μεταβλητέον εινε τό ενπτερον εις τό 

άπτερον. Είπε δέ ό Συνέσιος πτερόν άπιερον, ώς ειπεν ό αυτός “Υμνώ Γ', 653 

«■άχαρίς τε χάρις» καί εν τφ άποδοθέντι υπό του λνϊΐαηιοχνίΐζ ωσαύτως εις 

τον Μεσομήδη ποιήματι «’Άλλφ εϊς ώρολόγιον» (5,24) «άνόδευτον οδόν», 

δπερ έμνημόνευσεν δ Ηογπη. Περί δέ του μέτρου θά εινε ό λόγος εν τοΐς έπειτα. 

Ό Συνέσιος λέγει έν Δίωνι 5, σ. 410 «δηλούτω σ,ό τον άνδρα 

ο Ροδιακος τε και ο Τρωικός- ει δε βούλει, καί ό του κώνωπος έπαινος. 

έσπουδάσθη γάρ τφ Δίωνι καί τά παίγνια πανταχοΰ τή φύσει χρωμένω κτλ.». 

Ό Δίων έγραψε Κόμης Ιγκώμιον καί προς τοΰτο άπαντών εγραψεν εύτρα- 

πέλως δ Συνέσιος τουναντίον Φαλάκρας έγκώμιον. Πιθανόν δ’ εινε, ώς νομίζω, 

οτι προς τον Κώνωπος έπαινον του Δίωνος ό Συνέσιος εγραψεν έμμέτρως 

τουναντίον, τον μύθον ή αίνον περί έλέφαντος και κώνωπος. Σημειωτέον δέ 

προς τουτοις οτι έν τφ ποιηματίω Εις κώνωπα φέρεται έν στίχφ 6 ή λέξις 

άδονα, τής δ5 αυτής λέξεως ποιείται χρήσιν δ Συνέσιος καί “Υμν. Η', 16 λέγων 

«ές γήραος άόονάν» καί έν τφ ποιήματι, δπερ έπιγράφεται «’Άλλο εις ώρολό- 

γιον» (5, 28) φέρεται «χαλκέος άδονά>κ Τό δέ ρήμα έδάην στ. 6 άπαντά παρά 

τφ αΰτφ “Υμνψ Γ7, 682 «έδάην άταν». Την δέ λέξιν ονας έχει δ Συνέσιος καί 

“Υμν. Β', 75. Έλαβε δέ πάντως οΰτος προ οφθαλμών καί τον Μελέαγρον 
λέγοντα 3Ανθ. Παλ. Ε', 152 (151) 

Πταίης μοι, κώνωψ, ταχύς άγγελος, ονασι δ* άκροις 

Ζηνοφίλας ψαύσης προσψιθυριζε τάδε- 

έχω δέ νά παρατηρήσω οτι, έν οίς λέγει έν τοΐς τελευταίοις στίχοις του 

επιγράμματος τοΰτου ό Μελέαγρος προς τον κώνωπα (7· 8) 

ΐρ' δ’ άγάγης την παϊδα, δοράΤς στέψω σε λέοντος, 

κώνωψ, και δώσω χειρι φέρειν ρόπαλων 

αίνίττεται τον Αίσώπειον μύθον «Κώνωψ καί Λέων» (189 ΟΙι&γπΟγυ) καί τον 

μύθον «Λέων καί Προμηθεύς καί Έλέφας» (211 Οΐιοηιότγ), έν ώ φέρονται 

καί τάδε: «... έκλαιεν οΰν δ λέων καί τής δειλίας καταμέμφετο καί τέλος 

άποθανεΐν ήθελεν. ούτω δέ γνώμης έχων έλέφαντι περιτυγχάνει, καί προσαγο- 

ρεΰσας ειστήκει διαλεγόμενος καί ορών διά παντός τά ώτα κινοΰντα- 'τί πάσχεις;3 

έφη, "καί τί ποτέ ουδέ μικρόν άτρεμεΐ σου τό ούς;3 καί δ έλέφας, κατά τύχην 

περιπτάντος αύτφ κώνωπος- 'δράς’, έφη, 'τουτο τό βραχύ τό βομβούν; ήν 

εΐσδύνη μου <τή) τής ακοή δδφ, τέθνηκα3. καί δ λέων 'τί ούν έτι άποθνή- 

σκειν’, έφη, 'με δει τοσοΰτον όντα καί έλέφαντος εύτυχέστερον, δσω κρείττων 

κώνωπος δ άλεκτρυών;3 Εινε φανερόν, όη τά φερόμενα έν τφ μΰθψ τούτω 

περί έλέφαντος καί κώνωπος εινε τάναντία προς τά λεγόμενα έν τφ ποιηματίφ 

Εις κώνωπα. “Αξιόν δέ παρατηρήσεως εινε οτι τον μύθον περί κώνωπος καί 

λέοντος αίνίττεται δ Αριστοφάνης Ίππ. 1037-1038 

εστι γυνή, τέξει δέ λ.έονθ' ιεράΐς εν Αθήναις, 

ος περί τον δήμον πολΑοϊς κώνωψι μαχεΐται, 

ώς τε περί σκνμνοισι βεβηκώς' κτλ. 

Καταφανώο δ’έντισι των έν πεζφ λόγφ Αίσωπειων μύθων απαντώσι και 

ΐχνη στίχων άναπαιστικών, περί ών θά εινε διεξοδικός ο λόγος εν αλλω τόπω. 

3Αλλ’ έν τφ παρόντι καλόν νομίζω νά μνημονεύσω επί παραδείγματος τά εξής: 

Ό 126 μύθος «Ζευς καί χελώνη» 01ιαιπ1:>Γγ έχει τόδε τά έπιμύθιον: 

«ούτω πολλοί των ανθρώπων αίρούνται μάλλον λιτώς οίκεΐν ή παρ’ άλλοις 

πολυτελούς διαιτάσθαι». Τό μέρος οντω-λστώς εινε έν δίμετρον άναπαιστικόν 

άκατάληκτον καί έν παροιμιακόν: 

οντω πολ,λοί των ανθρώπων 

αίοοννται μάλλον λιτώς 

Παρατηρητέον δ’ οτι έν τφ μύθφ τούτω ή άπόκρισις τής χελώνης προς τον 

Δία *οΙκος φίλος, οίκος άριατος» εινε άναπαιστικόν δίμετρον καταληκτικόν, 

τουτέστι παροιμιακόν (Άποστόλ. 12, 39, εις δν εινε ήδε ή σημείωσις τού 

ΕοιΠεοΙι: «Αρρ. Ι-Τον. IV, 15: Ατεοπ. XXVIII, 68. Αοεορί άίεΐαπι 

δάΐιίόυίΐ: οταοαίπηι Πθΐρΐιίοαιη: ν. αοίποΐί. αά Ζεποί). III, 26: ίϋοπι Ρΐιίΐο- 

Χ6πιΐ5, ρο6(:3 6ιΐ1ιγΓίΐιιι6ΐοα5: οί, ποΗ. οπΙΙ. οά ΑροείΛ'Ι, 68: οί Οτοίόαδ 

ίη ΜΐηιίεηιΒίδ αραό δίιοΟ. ΡΙογ. 58, 10, άε ςπΐΟαε άίχίί: Μ είπε Ρίπε Αηοΐ. 

ΑΙεχ. 391 ες.»). Τούτο δέ δεικνύει, δτι άναμφιβόλως δλος δ μύθος ήτο 

πεποιημένος εν άναπαιστικφ μέτρω, καί δτι έν τή μεταγραφή αυτού εις πεζόν 

λόγον έμειναν μόνον άμετάβλητοι τρεις άναπαιστικοί στίχοι, δ «οικος φίλος 

κλπ.» καί δύο τού έπιμυθίου. 

Τό τέλος τού 310 μύθου «Πλούσιος καί βυρσοδέψης» 01ΐ3ΐιι6τγ «τον 

πλούσιον ήθάδα τής οσμής γενόμενον μηκέτι αύτφ διενοχλεΐν (ένοχλεΐν διά¬ 

φορος γραφή)» εινε δύο άκατάληκτα άναπαιστικά δίμετρα, μετατιθεμένου 

τού «αύτφ» προ τού «μηκέτι», 

τον πλωυσιον ήθάδα τής οσμής 

γενόμενον αΰτφ μηκέτ ένοχλεϊν. 

Ωσαύτως δέ καί τό τέλος τού 201, δΓ μύθου «Λέων καί άρκτος» ΟΙιοπιΟγυ 

«δείλαιοι ήμεΐς, εϊπον, οτι δι3 άλώπεκα έμοχθοΰμεν» εινε δύο παροιμιακά 

άναπαιστικά γραφόμενα ούτω 

δείλ.αιοί ζγ’) ήμεΐς, εϊπον, 

δτι δι άλώπεκ ε μοχθούμε ν. 

Ό εν δήθεν τονικοΐς δωδεκασυλλάβοις στίχοις 346 μύθος κατά ΟΙιααιΟΓν 
«Χαλκεύς καί κυνάριον» έχει τον 11 στίχον ούτως: «ευθύς έγείρη καί την 
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κέρκον μοι σείεις», όσης ά'νευ οΰδεμ^ς μεκφολής άποχαθίσιαιαι εις έν 
αν απαι σηκόν μονό μετρ ον καί εν παροιμιακόν 

ευθύς εγείρω 

και την κέρκον μοι σείεις. 

Ο μύθος είνε περί κυνός, όσης, δτε ό κύριος αυτού χαλκεύς ειργάζετο, 

εκοιματο, οτε δ’ό χαλκεύς ήσθιεν, ήγείρετο καί εσειεν αυτώ την ουράν Πρβ’ 
Αριστοφ. Ίππ. 1030 

φράζεν Έρεχθεΐδη, κύνα Κέρβερον άνόραποδιστήν, 

ος κέρκφ σαίνων σ', όποιαν δειπνής έπιτηρών, \ κτλ. 

Τα δ ειρημένα υπό τού Άριστοφάνους αυτόθι 1033-1034 δύνανται νά 

παραβληθωσι προς τον μύθον «Κύων καί μάγειρος» άο. 124 0ϊΐ3ΐπΐ3Γγ 

^ΠΕ”7ράμματα· ^ °0υ^Ω>" Πι βΙ3 = 0Γ3Π16Γ Απ. ΟΓ. Ρηγ. IV 
σ. 297 κεξ. ' 

Παρθένον αίγλήεσσαν από χθονός αιθέρα βασαν, 

ην τε Δίκην καλέουσιν, απ' αιθέριων πάλιν ηθών 

Ιθνδίκης Θεόδωρος επί χθόνα δεύτερον ανθις 

ηγαγεν ίδμοσύναισι νόμων και ήθεσι χρηστούς. 

5 τφ δε παρεζομένη λαοϊσι δίκαζεν άληθή, 

ώς νύμφη άλίαστος, παρθένος άφθορος οϊα. 

άλλ δτε Μοΐρ' όλοη και τόνδε φίλης αίώνος 

εκτέμνειν ηβονλετο, λινά δε πάντα λέλοιπεν, 

ονδ' όντως άπάνενθεν έβήσετο, άλλ3 ένί τύμβφ 

10 τφδε παρεζομένη μινύρεται. ά μέγα θαύμα, 

άθρησον και άστέρας εϊδώλοιο γνναικός 

φέγγος αμαυρότερους, ώς ίς πόλον ΐκετο πένθος, 

αλλά, Νομοί, γοάοιτε Δίκης άπάνενθεν εόντες' 

τις δέ Δίκην παράκοιιιν όμον καθαρόν τε φυλάξει; 

(2', 4 Βοϊδβοηαάε καί Οου8η5' δνπ τού ,)6μ. 5 λαοίο, Βοϊκκο- 

ρ ' λαααι. ο δ,κφν άληθή έγώ: δίκαζε τάληθή. 9 Ιβήαετο εγώ, άπώχεζο 

Οοα§Ίΐγ: ηβονλετο. 12 ώς έγώ: καί. 13 γοάοαε έγώ: γοάεαε. 14 φίλάζε, 
εγω: φνλαξοϊ). 

Έν σ. 272 εινε γεγραμμένο,ι αί έξης σημειώσει «ΡοεπίΕΐίοη Ηοοοε 

ΙΐΒϋά θείεποηκ ηοί3ί: οοΓπιρΙίεείπιε εάίιΐΐΐ 0Γ3ιπεπΐ5. ΠεηιηΐΒ ηεεείο 

ςοο ΙοαΛοεο ροείεηοπδ αείοίίε α<Μ>ίαη, εεΐ: Ήρώον εις τόν μάγΐστρον 

Θεόδωρόν τον δεκαπόπ,ν (?); ίοΠαεεε 1ε§:. δεκαπολίιην, Βεε^ροϋε δνηοε 

ΤίΓ ““ δ“““όλ0',' 1, εΐε. Παρθένος αίγλήεασα κ τ λ 
“ Δίκη εεη ΑεΙτεα ,ααε ιη εαείο εεϋ αιη, ΒίΒπ>ε εοηεΐεΐΐαίτοπε.- 

ε. 4. ^Γαι-Π6Γ. 6Χ 00(1. ρστ ίοίαοΐδηιιιπι ήδμοσύναισι. —νε. 5. 0£. Ηοπι 

II. 1 093 εη.-νε. 9. εοηαρίαε εεΗδαε ίπεηπα 9ιτί α νεεεϋ ριαεεείΐεηΐί 
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Γοροΐϋΐ: ήβούλετο; τοροειπ άπορχετο, ρτο ηιιο εί εοπΗ ροεεΐί; άπήρχετο. 

νε. 13. Ογοπιογ. δίκ’ άπάνευθεν έ.». 

Τό όντως ώραΐον τούτο επίγραμμα εποιήθη κατ’ εμέ άναμφισβήτως υπό 

τού Συνεσίου εις τόν Θεόδωρον, περί οΰ ποιείται δ αυτός λόγον ένΈπιστ. 18 

«δ δεΐνα βουλευτής μέν έστι πόλεοχ, έν ή τούς παΐδας έγεννηαάμην... τφ δέ 

υπάρχει συγγενεί τε είναι τοΰ μακαρίτου Θεοδιορου σφόδρα διά μνήμης ήμϊν 

άνδρός γενομένου κλπ.», καί έν Έπιστ. 20 «"Εως έτι περιήν ό μακαρίτης 

Θεόδωρος, κοινός μέν ήν άπάνττον Πενταπολιτών πρόξενος, διαφερόντως δέ 

τούς ήμετέρους γονέας έξήρτητο τή τε είς άπαντα σπουδή καί τή τής γλώττη 

εύστομία καί χάριτι. κλπ.», καί έν Έπιστ. 21 «Εί τον μακαρίτου Θεοδώρου 

μνεία παρά τή σεμνοπρεπεία τή σή, κλπ.», καί έν Έπιστ. 32 «Ό δούλος.., 

ον άγνοήσας ως παιδοτρίβην παρά των Θεοδοιρου κληρονόμαιν έώνημαι,κλπ.». 

Ότι δέ ποιητής τού επιγράμματος εΐνε ό Συνέσιος, μέγιστόν τεκμήριου 

είνε, δτι γίνεται έν αύτφ λόγος περί τής παρθένου τής καλουμένης Άστραίας 

ή Άστρφας ή Δίκης, περί ής λέγει δ αυτός Συνέσιος έν Αίγ. Β', 5, σ. 124 0Θ 

«..ποτέ θρυλούμενον ποιηταις Ελλήνων, οδς ή παρθένος, ή νυν Άστρφα, 

Δίκην, οΐμαι, καλονμεν αυτήν, 

.έπιχθονίη πάρος ή εν | κλπ. 

καί παρατίθεται τούς στίχους τού Άράτου Φαιν. 101-104 καί 108-114. Άξια 

δέ παρατηρήσεως είνε ή όμοιότης των λεγομένων Ιν τω έπιγράμματι στ. 1-2 

«παρθένον..., ήν τε Δίκην καλέουσιν» καί έν τω είρημένω συγγράμματι 

τού Συνεσίου «ώς ή παρθένος... Δίκην, οίμαι, καλωΰμεν αυτήν». Αύτη ή Δίκη 

άνεστρέφετο μετά των ανθρώπων καί «μύρια πάντα παρείχε», καί ήτο 

«δώτειρα δικαίων» κατά τόν ’Άρατον, καί «τόψρ’ ήν, δφρ’ έτι γαια γένος 

χρύσειον έφερβεν». Άλλ* δτ’ έγένοντο «χαλκείη γενεή, προτέρων δλοώτεροι 

άνδρες» λέγει δ Άρατος, «καί τότε μισήσασα Δίκη κείνων γένος άνδρών \ 

έπταθ’ ύπουρανίη· ταύτην δ" άρα νάσσατο χίόρην, | ήχί περ έννυχίη έτι φαί¬ 

νεται άνθρώποισιν | Παρθένος, έγγύς έούσα πολυσκέπτοιο Βοοχοιο». Ταύτην 

κατά τό επίγραμμα ό ιθνδίκης Θεόδωρος «άπ αιθέριων παλιν ηθών... επι, 

χθόνα δεύτερον αύθις ηγαγεν»· αύτη «τφ δέ παρεζομένη λαοϊσι δίκαζεν άληθή» 

ώς καί πάλαι «άγειρομένη δέ γέροντας ήέ που είν άγορή ή εύρυχόρω έν άγυιή,ί 

δημοτέρας ήειδεν έπισπέρχουσα θέμιστας» (κατά τόν ’Άρατον 105-107). 

Ότε δέ άπέθανεν ό Θεόδωρος, δέν άπήλθε μακράν ή Δίκη, κατά τό 

επίγραμμα, «αλλά ένι τύμβω I τφδε παρεζομένη μινύρεται». Ταυτα δε λεγβ^ 

δ Συνέσιος μιμούμενος τό επίγραμμα τού Άσκληπιάδου Άνθ. Παλ. Ζ', 145 

€Άδ' εγώ ά τλάμων Άρετά παρά τφδε κάθημαι 

Αΐαντος τύμβω κειραμένα πλοκάμους, 

θυμόν άχει μεγάλ,ω βεβολ.ημένα, εί παρ' Άγαιοϊς 

ά δολ.όψρων Άπατα κρέσσον εμον δνναται 
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και το επίγραμμα Αντιπάτρου του Σιδωνίου αυτόθι 146 

Σήμα παρ’ Μάντεων επί Ψοιτηΐοιν άκταϊς 

Π , , 8 , θυμοβαρης Άρετα μύρομαι έζομένα, I κτέ. 

ρρ· Καΐ τ0 ε^Υρ«μμ« του Μνασάλχου Άνθ. Οου^ην [II, 71 

Αδ ^γώ ά τλάμων Άρετα παρά τήδε κάθημαι 

Ήδον%, αίοχίοτως κειραμένα πλοκάμους, 

θυμόν αχεί μεγάλω βεδολημένα, εΐπερ άπααιν 

. , , , ά χαχόφρων Τέρψις κρεΐσαον εμού κέκοααι 

κα, το επίγραμμα “Αγαμου του Σχολαστικού Άνθ. Παλ. Ζ', 612 <Φεν ωεΰ 

την δεκατην Ελτκωνίδα, κΛ», έν φ «γει σ, δ. 6 ό κοτητήί ' Φ ’ 

και τάχα θεομον εθηκαν επάξιον εννέα Μοϋοαι 

, ν τύ/ί6ον Ιωάννης άνθ’ Έλικώνος έχειν 

(ι και τα ,ΰπ5 εμού γεγραμμένα εν ΚΥ%.. ηοιΐ£Γ. Ταίινί, VII σ 379 391 

«“ έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΒσ. 427.428) ’ ί8’ 

Ιν Τ"* *°* «I παρέστησεν 
τ «*<ρ, οττ ή Δτκη καιηλθβν αίθτς έχ τοϋ οδρανοΰ εί; τήν γϋν διά τού 

Ο οδωροο χο, παρ αυτόν καθίσασα Ιδίκαζε, δε,κνύουσ,ν ωσαύτως καί δσα 

3 ° °? ίν Αϊγ. Β'· 5· ° Ι8δ Β "·» * ·»* Δίκης, ΙΙ .ΖΙΖ 
ΖΤ ί" της γήν “ξ μ0λΐξ ίρδσ9βι «ϊ»ρ£«ς... ™> Χαι„6αί„ 

ΓυδΛ Ύ <*”> * *■*» ™ -5/- «*««*»»* 
σπουδασθετσης μεν γεωργίας, κτλ.,. Ή Δίκη κατήλβεν'είς τήν άλλά' 

αύ*οΒ&Ρδ>Γη5· 'μ.“νΕν, {ν Γφ °ίραΤφ ^«υς,ώθη μάλλον Ιό φέγγος 
αυτοί,, ως ηλθεν εις τον ούρανον το πένθος δ,ά τον θάνατον τοϋ Θεοδώρόυ 

ως λέγει ο ποιητη, στ. 11.12 . Μρη„ο,· χαί άστέρας ΟδΜο,ο ,·ννα„6; ι 

αμαν^ον;, * * ,„7σκ Γχετο ,έ,θοζ, Φαίνεται δ’6'τι έν τοότω ό 7ονέ 

. 5 !ΐχε πΡ° 0<Ρ®«*μ'»ν Αντίπατρον τόν Σιδών,ον «γονέα έν έπττυμβίω 
επίγραμμα,ι εϊς Πτολεμαίον ·Ανθ. Παλ Ζ' 041 στ 7 ο , 

^*«Τ**» Σελάνα I άστρα χαί εδραί** άτραπ,^ ΖΐκΓ *“ 

·»«5 ξ — *. 
*·“·?" “»»*· - ·. * *" ... 2& ’,· ζ£ 
αρατηρητεον δε και την προοφδίαν τοϋ Λνβ έν τφ έπιγρα'μματι άντ! τοϋ 

1<να (πρβ. το Λατινικόν Ιΐηαπι). ΓΙρβ. καί στ. .0 .^οεΖΓ 

νάλ, ’ΕνΤ ·,ον.έγνωϊ ,,5“αίε" «* ώ μέερον άντί τοϋ ^ 
.. . Ε αειχφ 9 έγραψα Οδήσετο,, δ«ερ ό άντιγραφεΰς μετέβαλεν εις τό 

«ίδοαλετσι κατά τό έν στίχφ 8 .ήίούλαο, Έν σΧω ά άνένι * . 

πόλον ικετο πένθος, άντί τοϋ «αί Ις πόλον κτλ, καίΐ στίΓΐδ . ? " 

αντί του γοάεαε- πρβ. Άγαθίαν "Ανθ. Παλ. Ε' 237 (236) Γ.άλλ’ "I Τ’ 

ίδΓΛ-η - υρυιυς εχει το «φυλάξει;» 1 * ’ 
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Τόν Συνέσιον τέλος μηνύει ποιητήν τοϋ επιγράμματος καί ή έν στίχφ 10 

ρήσις «ά μέγα Θαύμα», επειδή ό αυτός λέγει και εν τφ έπιγράμματι τω εν τφ 

άστρολαβίω «Ή σοφίη στίβον εΰρεν ές ουρανόν ον μέγα Θαύμα*. Πρβ. 

Φιλόδημον *Ανθ. Παλ. Ε ή 115 (114) «Ήράσθην Δήμους Παφίης γένος· 

ον μέγα θαΰμα*. 

Ό Οοιιοην έχων προ οφθαλμών τήν έσφαλμένην γραφήν λαάοι έν 

στίχφ 5 παρέβαλε τόν "Ομηρον Σ 502 κέξ. «οΐ δέ γέροντες | εΐατ’ επί ξεστοΐσι 

λίθοις, ϊερφ ενι κύκλφ’ | ... άμοιβηδόν δέ δίκαζον». Άλλα τό ορθόν λ.αοίοι 

άποκατέστησεν, ώς είπον ανωτέρω, ό Βοΐεεοπαόβ έν τή έκδόσει τοϋ Χορικίου 

σ. 103, σημ. 1, δστις διέλαβε περί τοϋ επιγράμματος τούτου, παρέθετο τούς 

έξ από τής αρχής στίχους, άνέγνω και ιδμοσύναισι (στ. 4) αντί τοϋ ήδμοσνναιοι, 

και εΐκασιν οτι έν τή επιγραφή τοϋ ποιήματος άναγνωστέον είνε Δεκαπολίιην 

αντί τοϋ δεκαπότην. Παρετήρησε δ3 έν τέλει τάδε: «Οα&ε ^ρΐίδδΐπιε οοπνο- 

πίππΐ Τΐιεοάοτο Όεοίΐροΐίίδε πονεΐΐ^πιπι σ Οοπείαηίΐπο ΡθΓρ1ιγΐΌ§βηίΙο 

ρΓοηιιιΙ^Ηίαπιηι δυοίοπ. νΐόε ΒΐδΙ. Ογ. I. 10, ρ. 386». 

Ή Δίκη κατά τόν ποιητήν ήτο άμα μέν σύζυγος τοϋ Θεοδώρου, άμα 

δέ καί παρθένος άφθορος (στ. 6 «ώς νύμφη άλίαστος, παρθένος άφθορος οία»), 

έν τφ τέλει δ’ έρωτα ό Συνέσιος «τίς δέ Δίκην παράκοιτιν όμοϋ καθαρών τε 

φυλάξει;» έχων κατά νοϋν τήν Εύριπίδειον Ήλέκτραν, ήν είχε μέν ό Αυτουργός 

γυναίκα, άλλ* έτήρει παρθένον. 

Σημειωτέου δέ δτι άπο των αυτών λέξεων «Παρθένον αίγλήεσοαν» 

άρχεται καί τό εις τήν Μακρίναν (Μακρΐναν) επίγραμμα Γρηγορίου τοϋ 

Ναζιανζηνοϋ Άνθ. Παλ. Η 1 63. 

Επειδή δ’ έγένετο λόγος περί τής Άστρώας ή Άστραίας παρθένου ή 

Δίκης, καλόν νομίζω νά διαλάβω καί περί τού επιγράμματος Άνθ. Παλ. Θ', 400 

"Οταν βλέπω σε, προσκυνώ, και τους λόγους, 

της παρθένον τόν οίκον άοτρώον βλ,έπων 

εις ουρανόν γαρ έστι σου τά πράγματα, 

'Υπατία σεμνέ], των λόγων εν μορφιά, 

ο.στοον άχραντον τήτ σοφής παιδενσεως. 

Έν τή ΙΙαλατίνγ) Ανθολογία φέρεται ή επιγραφή: «Τοϋ αύτοΰ Παλλαδά 

εις τήν φιλόσοφον Ύπατίαν τήν Θέωνος θυγατέρα». Τό αυτό επίγραμμα 

άναγινώσκεται καί έν τω ΙΕ' βιβλίφ τής Παλατίνης Ανθολογίας μετά τό 17 

επίγραμμα, άλλ* ανευ τοϋ ονόματος τού ποιητοϋ, έν δέ τή Πλανουδείφ Ανθο¬ 

λογία λέγεται ότι είνε «άδηλον». Άναφέρεται δ’, ώς νομίζεται, εις τήν Ύπατίαν 

άποθανούσαν ήδη. Άλλα κατά τήν γνώμην μου, επειδή γίνεται μνεία έν τώ 

έπιγράμματι τής παρθένου ή Παρθένου καί τού άστροόου οίκου, τουτέστι τής 

Άστρφας ή Άστραίας, προς ήν παραβάλλεται ή Ύπατία, ο δέ Συνέσιος, 

ώς εΐδομεν ήδη, ποιείται λόγον περί τής Άστρομας, ήτο δ’ ούτος μαθητής 

τής Ύπατίας, εύλογον είνε νά ΰπολάβωμεν, ότι τό επίγραμμα έποιήθη υπό 
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«ϋ Συνεσίου, ζώοης εα ιής Ύπατίας, χ«, οίχ1 ΰπό Ιο{ Π ,, . 

- ϊΛίΛ 55γϊ=£ 1·ΐ 
~·.^Η ;ΐϊΐ:ι ιι;'ϊ“ -“““, ϊ- 
*Α «Ι· ··.»· Μ - ΣιτϊΜίου Γ°ΐ£,“,? ,£Ζ“·“ 'ΐ"" 

3?τ:,ί:ΐ ίΐϊ” ” κ 

«κ -ίί·.« *.« *ί«.«««.3;™ Γί« 

λ* ϊζγ^ϊ*;«« 

5.» * ,„ Λ> φ „,ιϊή,'" £;"ί,Τ.ΐΧΤΪΪ'. 
«. 4 Σ-..45 »Ι 1, ,« Ι„ϊΛ,„, ,Λ1, £ ’ 

11 °°(/[ίη στίβον ε1'9εν & ουρανόν ού μέγα Θανμα' 

Τν ^ ,/<:5ο? έ* αϋτ^’ ^Οεν έπονοανίων. 

Παρεπιο,ίθπ ν*τ. Τ Λίεαμον καιησιερισεν Ιν έλεγεί? 6 Καλλίμαχος. 

™ πράγματα» 4„ι Ι0Ϊ ,£ X- " Γίή Α* » ? 7”® 006 

προ»έαεως * χαί „1„«Ι1Χ%> διόη ή Τ >^ά ** 

υ <αΛΛ είς· ανάγκην κειμεθ », Ηεν Άν Α' 9 9 ι «' , „ ,ψ 

παρ^ααε είε Ι0υιέαπν ήΜον είς Σάρδεκ Ια ’ “β~ντες ” ^ 
Θονκ <Γ' Λ .3„ Λ ' , ^-αροεις και παρησαν ενταύθα 

, - ι^ι-'Γΐ >"·ρθς «λλτ|- 
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λους, επειδή και 6 Συνέσιος έσποΰδασεν εν Αλεξάνδρειά, και ή ποίησις 

άμφοτέρων εχει πνά τά παραπλήσια, μάλιστα δ’ έν τή μιμήσει και τή χρήσει 

ρήσεων παλαιών ποιητών. Διά τούτο δέ κα'ι επιγράμματα του Συνεσίου 

φερόμενα ώς «άδηλα» άπεδόθησαν υπό τινων είς τον Παλλαδών, οΰ ή σαν 

γνωστά και περιελήφθησαν είς τάς 3Ανθολογίας πολλά επιγράμματα. Αλλά 

θά δείξω έν τοίς έπειτα, διαλαμβάνων περί του επιγράμματος Άνθ. Παλ. 

Θ', 401,δπερ φέρεται μεν ως «άδηλον» έ'ν τε τή Παλατίνη καί τή Πλανουδείψ 

Ανθολογία, έν δέ τή Παλατίνη προσετέθη ύφ’ έτέρας χειρος «καί τοΰτο 

Παλλαδά», οτι καί τοΰτο έποιήθη πάντως υπό του Συνεσίου. 

Έν’Ανθ. Παλ. Θ', 380 φέρεται επίγραμμα «άδηλον» μετά τής επιγραφής 

«γραμματικού τίνος επί τό (τω δειίηιαείαε) μή δΰνασθαι τοίς ποιήμασι 

Παλλαδά έξισοΰσθαι», άλλ’ ώς παρετήρησεν ό Βοι5$οπ3(1θ, φαίνεται, οτι 

έγράφη προς έπαινόν τίνος Παλλαδίου, ώς δ5 ο δβίπιείδΐιΐδ καί ό Ηοοίίετ, 

άναφέρεται εις τον ποιητήν Παλλαδών, οΰ τό γνήσιον όνομα είνε Παλλάδιος. 

Τό επίγραμμα έχει ούτως: 

ΕΙ κύκνω όύναται κόρυδος παραπλήσιοι1 ΐίδειν, 

τολμφεν ά’ ερίσαι σκώπες άηόονίσιν, 

ει κόκκνξ τέττιγος έρεΐ λιγυρώτερος είναι, 

ίσα ποιεϊν και έγώ Παλλαδίφ δύναμαι. 

Έν τουτφ καταφαίνεται ό τρόπος τής ποιήσειυς του Συνεσίου καί μάλιστα 

έν τή μιμήσει χωρίου του Θεόκριτου Α', 136 

κηξ δρέων τοι σκώπες άηόόσι δηρίσαιντο 

έν φ ό 5οα1ΐ§'6Γ έγραψε δηρίσαιντο (δαρ.) αντί τοϋ γηρύσαιντο (γαρ.), συμ¬ 

φωνεί δέ προς τήν διόρθωσιν ταυτην τό «Ερίσαι» του επιγράμματος. Άλλα 

καί τό δλον έπίγραμμα εχει πρότυπον τον Θεόκριτον Ζ', 37 κέξ. 

και γάρ έγώ Μοισαν καπνρόν στόμα, κήμε λέγοντι 

πάντες άοιδόν άριστον. έγώ άέ τις ον ταχυπειθής, 

ον Λάν ον γάρ πω κατ' έμόν νόον οντε τον έσθλόν 

Σικελίδαν νίκη μι τον εκ Σάμω οντε Φιλίταν 

άείδων, βάτραχος δε ποτ' ακρίδας ώς τις ερίσδω. 

Ό Συνέσιος παρέλαβεν έν τω 2 σιίχφ τοΰ επιγράμματος τό «ερίσαι» εκ τοΰ 41 

στίχου τοΰ Θεόκριτου «ερίσδω». Έν δέ τω αΰτφ Είδυλλίφ 47-48 λέγει 

ό Θεόκριτος 

καί Μοισαν δρνιχες, όσοι ποτϊ Χίον άοιδόν 

άντία κοκκνζοντες έτο')σια μοχθίζοντι 

εκ δέ τοΰ «κοκκνζοντες» τοΰ 48 στίχου τοΰ Θεόκριτου ο Συνέσιος έπλασε 

τό «κόκκυ^» τοΰ 3 στίχου τοΰ επιγράμματος, έκ δέ τοΰ «ακρίδας» τοΰ 41 

Θεοκριτείου στίχου έποίησε τό «τέττιγος» τοΰ αΰτοΰ στίχου τοΰ επιγράμματος. 

Είνε δέ γνωστόν ότι Ιν τοίς δυσί τούτοις στίχοις ό Θεόκριτος έλαβε προ 
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™%ΖΙΖ“Γ,ΐ:"'0ϋ“ * * “««: 
η. « ι»,,Γί"ΐ,2;Γ,.“"ί 
επίγραμμα του Διοσκορίδου Άνθ. Παλ Ι4' 1% 5 β 5 ν'» , τ0 

κα1 κΖΐ°ηΤν άοιδότερον:>·^ ’■* ^πΥ;Γρ αμουσοις 1 Ανσ. Παλ. 1,39 (άδηλον) 

Θησαυρός μέγας Ιστ’ Αγαθός φίλος, Ηλιόδωρε, 

τ.φ και τηρηααι τούτον έπισταμένφ. 

Οΰδαμώς αμφιβάλλω δτι τό ελεγείον τούτο άποτείν*, ' ' 

ίΛ,ΐΤ-·,* Ι·’<”~ -«* ■·>»■* ϊτ 

Λ^’ΑγΛ! ϊχχτ* * * 

Ζκ- ? . “ >χετα”0,1 κηι ήμί„ ΙπαΜγα,’β,. Είνε φανεοόν 

^^®53«-33Μ5-. 
παρετηρηθη εν ττ, εκδοσει τής Ανθολογίας ΰπό τού ϋα^ιιοτ τόιι Π' σ Γ41 

Μοηα,κΐπ ηιο«ο8ίίο1,ββ: Β ’ σ·044: 

Ονκ εστιν ου δεν κτήμα κάλλιον φίλου. 

Φίλους έ’χων νόμιζε θησαυρούς έχειν. 

Ιθοηι 1η Όνδοοίο ίτ. ], ν. 15 

Πολλφ δε κρεΐττόν έαπν έμφανής φίλος 

ή πλούτος αφανής, δν σύ κατορύξας δχεις». 

Τό μνημονευθέν Μενάνδρειον «ούκ δστ,ν ούδέν ί·> 

^ ^ «, ^ 49 %:7ζζΤ/Χ 
.α αοι η φ,ίος κτλ.». Οτι ο Συνεσιος οϊκείως είχε πρός τον Μένανδρον 

««οΧ,ΞΖΐ'Γΐ,ίΐΐ 3ΤΛ***·". *>.*?«: 
ξγ-μ ε’7Γ τιό σώμα ^ ^ Γ:βη;αιΤν 

ηΖ ^Ζ%τ°* ^ - 
τους τής γαμέτης δρονς υπερβαίνεις, γΰναι, 

την αύλίαν πέρας γάρ ανλειος θνρα 

ελεύθερα γνναικί νενόμιατ οικίας. 

« „ Π®?’ !α1 ™ ** τ6ν Μένανδρον επίγραμμα Άνθ. Παλ. Θ', 187 δπεο 
ως νομίζω, εποιήθη υπό τού Συνεσίου. ’ 9’ 
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Άνθ. Παλ. Ε', 26 (25) «Εις κόρην εύμορφον». Τό άδέσποτον τούτο κατά 

την Παλατίνην "Ανθολογίαν ή άδηλων κατά την Πλανούδειον επίγραμμα 

δ ^οοΒδ άπέδωκεν είς τον 'Ρουφΐνον γράψας τά εξής: «Αά ΓΠ3ί:Γ0Ω&πι 

Κοπι^παπι, (^ιΐ36 οαρίΠοε πιοάο ίΆνοδ ο^δίαΒαΙ:, πιοδο ηί§τΐοαηί:65, αιαί 

ο-3ΐ€ΓΪ5 άΐνοΓδϊ οοΐοπδ ιΐ53, ηαοά νεΓίδΐιτπΗηιιπτι, αυΐ οοΐοπόιΐδ οπηοε 

ίηίιΐδοαηδ. ϋίΓυηιςαε πιογοιπ Ροεηΐξ-οηΐδ ΐΐΐυδίχανίΐ: Καδίηα ρ. 121 δεςμ^. 

Ερί§τ3ΐηηΐ3 Κη/ίηΐ εδδε ριιίανεππι». Και εγώ νομίζω,οτι τό επίγραμμα εϊνε 

σκωπτικόν μάλλον ή ερωτικόν, δμοιον πρός άλλα επιγράμματα εις βαπτούσας 

την κόμην γυναίκας τού ΙΑ' βιβλίου τής Παλατίνης Ανθολογίας (ϊδ. τά 

ύπ’εμού γεγραμμένα εν Βγζ· - πειι§τ. ^ΗτΒ.νΐϊΙ, σ. 382), και δτι έποιήθη 

υπό τού Συνεσίου, ώς θά δείξω κατωτέρω. Τό επίγραμμα έχει ούτως: 

Είτε σε κνανέησιν αποστίλβονσαν έθείραις 

είτε πάλαν ξανθαΐς είδον, άνασσα, κόμαις, 

ίση έπ άμφοτέρων λάμπει χάρις, ή §ά γε τανταις 

θριξι συνοικήσει καί πολπήσιν “Ερως. 

Ό Συνέσιος έγραψε τό εύτράπελον Φαλάκρας έγκώμιον. Έν αύτώ κεφ. 3, 

σ. 64 0-65 Ό μνημονεύει περιληπτικώς τό υπό Δίωνος τού Χρυσοστόμου 

γεγραμμένα έν τω Κόμης έγκωμίω, έν φ πρός τοΐς άλλοις έφέροντο και ταύτα: 

«δοκεΐ δέ μοι καί "Ομηρος πλείστης έπιμελείας άξιούν τό τοιούτον. από γε 

μην οφθαλμών ου πολλάκις επαινεί τούς καλούς... ούδενός συν των ηρώων 

οφθαλμούς έγκωμιάζει ή 5Αγαμέμνονος... από δέ τής κόμης πάντας· πρώτον 

μέν Άχιλλέα, 

.ξανθής δέ κόμης ελε Πηλείωνα. 

έπειτα Μενέλαον, ξανθόν έπονομάζων από τής κόμης· τής δέ 'Έκτορος 

χαίτης μέμνηται, 

. . . άμφί δέ χαΐται \ κνάνεαι πεφόρηντο 

... και τον Όδυσσέα, δταν έθέλη καλόν γεγονότα υπό τής Άθηνάς έπιδεϊξαι, 

φησί γούν 
κνάνεαι δ’ έγένοντο εθειραι' 

πάλιν δ’ έπ! τού αυτού 

.κάδ 0έ κάρητος 

ούλας ήκε κόμας νακινθίνω άνθει όμοιας». 

Μνημονεύει άρα έν τω Φαλάκρας έγκωμίορ καί τό «ξανθής δέ κόμης ελε 

Πηλείωνα» έκ τού Όμηρου Α 197 και τό «κνάνεαι δ5 έγένοντο εθειραι» 

ούκ δρθώς έκ τού Όμηρου π 176, δπου πρότερον μέν έφέρετο ή γραφή 

«έθειράδες», έ'πειτα δ ή γραφή «γενειάδες», ώς παρετήρησεν ό ΚΓ36ΐη§·εΓ 

έν τή έκδόσει τού Συνεσίου τόμ. Α', σ. 183: «ΓΟδροχίί: ηίΓηϊπιτη δ)7η6δίυδ 

Οάγδδ. XVI. 176, ιιόί οΐΐηι έθειράδες, ροδί νοτο ρΓΗοευηΙο 

Ατΐδίοΐβίε γενειάδες Γβοερίιιηι €δΙ». Κα! έν τώ έπιγοάμματι, περί οΰ είνε 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουα«ν, έτος ΙΓ . 22 
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ό λόγος, άπαντα καί το «ξανθαΐς ... κόμαις» καί τό «κνανέηοιν ... εθείραις», 

ή δ' εσφαλμένη γραφή εθειραι— εθείραις καί εν τφ Φαλάκρας εγκωμίφ καί 

εν τφ έπιγράμματι δηλοΐ προς χοίς άλλοις ότι ποιητής του επιγράμματος εινε 

αυτός ό Συνέσιος. "Οτι 8έ οΰτος έποίησε καί ελεγεία περί τής κόμης, φαίνεται 

εν οις λεγει Φαλ. εγκ. 2, σ. 64 Β «πάλιν ούν εκλαθόμενος έμαυτοϋ τε καί των ' 

λογισμών ελεγεία ποιώ, θρήνων επί τή κόμη·», άν μή παίζων λέγει ταΰτα. 

ΓΙρός δέ τφ Φαλάκρας έγκωμίω, έν φ πλεΐστος γίνεται λόγος περί των 

τριχών, μνημονεύεται δέ καί τό παροιμιώδες «ονδεις κομήτης, δστις ον» 22, 

α. 85 Ό, (εις 6 υπάρχει έν τισι τών κωδίκων τό σχόλιον: «ούτως έχει πάσα 

ή παροιμία- ουδβίς κομήτης, οστις ου βινητια»), δπερ έν τη 104 Επιστολή 

αύτοΰ ό Συνέσιος έχει πλήρες ούτως «ουδείς κομήτης, όσης ου ψηνίζεται» 

(καί παρ’ άλλοις.. «ου περαίνεται»), έχω νά παρατηρήσω ότι καί έν τοΐς 

"Υμνοις ό Συνέσιος λέγει περί κόμης. Έν "Υμνώ Α24-25 φέρεται: 

ετέρω ό’ άγαλμα χαίτη 

καταειμένη τενόντων, 

ό δέ \νί1αιιιονιάϋζ (δΐΐζυη^δόοΓ. σ.277) έγραψεν: «Β^ΐΐιγίΐ ιιηά δπιβκΐίββ 

λνίτΣεη αιιοθ, \νεππ ΙιείδδΙ 25 ετέρω δ άγαλμα χαίτη καταειμένη τενόντων 

(\νο ϋιπι ραδδίοΓΐ; ΐδί καθειμένος 80 ζιι ββθαηόεΐη, ηΙβ Ι^επιο ε.<5 νοη 

καταέννυμι)». Εινε όμως δυνατόν, ως νομίζω, νά είνε είρημένα ταΰτα υπό 

τοϋ Συνεσίου καί κατά τον Αρχίλοχον, ώς μνημονεύει Φαλ. έγκ. 11, σ. 75 Β 

«καί ό κάλλιστος ποιητών Αρχίλοχος έπαινέσας αυτήν (τήν κόμην), έπαινεΐ 

μέν ουσαν έν εταίρας σώματι, λέγει δέ ούτως- 5) δέ οϊ κόμη | ώμους κατεσκίαζε 

και μετάφρενα’». ’Ίδ. Άπ. 25 (29) Όίεΐιΐ. 

Έν δ' "Υμνώ Θ', 48-50 άπαντά 

τάν δ’ ευρνφαη κόμαν 

Τιτάν έπετάσσαιο 
άρρητον νπ' ϊχνιον, 

είπε δε το ενρνψαή κομαν περί τοϋ Ηλιου ο Συνέσιος κατά τήν γνώμην μου 

έχων προ οφθαλμών τό όνομα τής μητρός τοϋ Ήλιου Εϋρνφάεσοα, τό 

φερόμενον εν τφ 31 Όμηρικφ "Υμνώ Εις "Ηλιον. Καί εν τφ Εις "Ηλιον 

Ύμνω, ον έγό) νομίζω ότι έποίησεν οϋχί ό Μεσομήδης, άλλ’ ό Συνέσιος, λέγει 

ουτος προς τον Ηλιον «χρνοέαισιν άγαλλόμενος κόμαις». (ΓΙρβ. Ραρ. Οτ. 

ΐΏΕο·. I, σ. 86 «Ήλιε χρνοοκόμα». Φιλόστρ. Έπιστ. 16). 

Τοϋ λόγου δέ γενομένου περί τοϋ επιγράμματος Άνθ. Παλ. Ε26 (25), όπερ 

άπέδωκα εις τον Συνέσιον, νομίζω ότι καί έτερον σκωπτικόν επίγραμμα, κατειλεγ- 

μένον όμως έν τοΐς επιδεικτικούς έπιγράμμασι τής αυτής Ανθολογίας Θ', 520, 

εποιήθη ωσαύτως υπό τοϋ Συνεσίου. Τό επίγραμμα, όπερ φέρει τήν επιγραφήν 

«άλλο», είνε μετά τό 518 Αλκαίου Μεαοηνίου καί τό 519 τον αυτόν, καί έχει ώδε: 

Αλκαίου τάφος ουτος, ον εκτανεν ή πλατύφυλλος 

τιμωρός μοιχών γης θνγάτηρ ράφανος. 
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Έχει τήν μορφήν επιτύμβιου επιγράμματος καί είνε πεποιημένον κατά τό 

σκωπτικόν, δήθεν όμως επιτΰμβιον επίγραμμα, τό φερόμενον ώς Σιμώνιδειον, 

εις Τιμοκρέοντα τόν Τόδιον: 

Πολλά πιών και πολλά φαγών και πολλά κάκ είπών 

ανθρώπους κείμαι Ί ιμοκρέων Ρόδιός. 

Εικάζω δ’ ότι εποιήθη υπό τοϋ Συνεσίου έκ τών φερομένων έν Φαλ.^έγκ. 21, 

σ. 84Π-85Α «δ δέ μοιχός αυτό τοϋτό έστιν, ο και πρώτον έσΰλησε τής ψυχής 

τοϋ συνφκηκότος τήν εύνοιαν, ώστε μή έξ ήμισείας άνδρι γεγονέναι τήν τοϋ 

γυναίου ζημίαν, εικότως οϋν επ’ αϋτοϊς οί μέν νόμοι τούς δημίους όπλιζουσιν, 

οι δέ κηπουροί τάς Άττικάς ραφανΐδας φυτεύονσιν, αίς ευθύς, έπειδαν αλφ τις, 

τιμωρίας απάργονται». 

Άνθ. Παλ. Θ', 401: 

, 'ΙΙ φύσις εξεΰρεν, φιλίης θεσμούς άγαπώσα, 

τών άποδημούντων όργανα ουντνχιης, 

τόν κάλαμον, χάρτην, τό μέλ.αν, τά χαράγματα χειρός, 

σύμβολα τής ψυχής τηλύθεν άχνυμένης. 

Τό επίγραμμα τυΰτο έν τφ ΓΙαλατίνφ κώδικι έχει τήν επιγραφήν: «άδηλον 

εις επιστολήν» καί δι’ έτέρας χειρός: «καί τούτο ΓΙαλλαδά». Καί εν τή Πλα- 

νουδείω Ανθολογία φέρεται ωσαύτως ώς «άδηλον». Κατά τήν εμήν γνώμην 

καί τοϋτο εποιήθη υπό τοϋ Συνεσίου, επειδή ουτος λέγει τά αυτά καί έν τή 

157 Επιστολή: «Τοίς μέν άλλοις άπασιν άνθρώποις ήδύ το έαρ, ότι την 

όψιν τής γης άνθεσι καλλωπίζει καί πάντα δείκνυσι λειμώνας, έμοί δέ ότι και 

τοΐς άνθεσι τοΐς εμοίς συγγίγνεσθαι διά γραμμάτων ευκολίαν παρέχει πολλήν. 

έβουλόμην μέν γάρ καί αϋταϊς όψεσιν υμάς θεωρεϊν έπεί δέ τούτο ουκ ενι, 

όπερ ένι μετά πολλής ποιώ τής προθυμίας, διά γραμμάτων νμιν δμάών. 

καί ούχ οϋτω ναΰται καί πλωτήρες τά θαλάτιια τέμνουσι νώτα, ώς^ έγω 

κάλαμον και χάρτην καί μέλαν μεταχειρίζομαι, μέλλων έπισιέλλειν υμών τή 

εμμελεία, κτλ.». Πρβ. μάλιστα τόν 3 στίχον τοϋ έπιγράμματος «τόν κάλαμον, 

χάρτην, τό μέλαν, τά χαράγματα χειρός» καί τό έν τή Επιστολή «καλαμον και 

χάρτην καί μέλαν μεταχειρίζομαι». 15. καί Επιστ. 137. 

Έν τφ 2 στίχφ τοϋ έπιγράμματος λέγει ό ποιητής «όργανα συντυχίης». 

Ποιείται δέ δ Συνέσιος χρήσιν τής λέςεως οργανον καί Αίγ. Α', 15, σ. 108 Α, 

Προς ΓΙαιόν. 7, σ. 313 Α, Έπιστ. 57 (σ. 664 ΗογοΕ.), καί 58 (σ. 671), και 67 

(σ. 678), καί 103 (σ. 700). ^ 
Άμφότερα τά είς τόν Έπίκτητον επιγράμματα Άνθ. Παλ. Θ , 20/ 

(άδηλον) καί 208 (άλλο), ών τό μέν πρώτον έχει την επιγραφήν «Είς τό 

Έγχειρίδιον Επίκτητου τοϋ φιλοσόφου», τό δέ δεύτερον «Εις το αυτό», 

εποιήθη σαν υπό τοϋ Συνεσίου, όσης καί έν Έπιστ. 126 (σ. 714 Ηειχίι.) 

άγγέλλων τφ Άσκληπιοδότφ τόν θάνατον καί τοϋ τρίτου αύτου υιου παρα- 
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μυθειται εαυτόν ουχί διά τίνος Βιβλικής ρήσεως, άλλα διά χωρίου των του 
Επίκτητου Διατριβών Β', 13, 10 («εϊ ούν τά μεν άτιροαίρετα οντ άγαθά οντε 
κακα, τα προαιρετικά δε πάντα έφ’ ήμΐν και ουτ3 άφελέσθαι τις ημών αυτά 
ουναται ούτε περιποιήσαι, α ού θέλομεν αύτών, που εστι τόπος αγωνίας·,) 

ως παρετηρησενό \ΥιΙαπιοχνϋζ (3ΐΐ:ζυηο-56οι·. σ. 288). Έν τή εΐρημένη 
Επιστολή ο Συνέσιος άρχόμενος διά του Ευριπιδείου στίχου «οϊμοητί δ’οϊμοι- 

,'ητα «βπόνβαμεν», λέγει ευθύς «ό τρίτος γε καί λοιπός οΐχεται τών’ 
υιεων. αλλα το γε δόγμα, τά περί τον μηδέν είναι των ονκ έφ’ ήμΐν αγαθόν 

η κακόν, ετι παρ εμοί σφξεται, μάλλον δέ πάλαι μέν ήν μάθημα, νυνί 
δε γεγονε δόγμα ψυχής έγγεγυμνασμένης ταις περιστάσεσιν». 

Τό Θ', 207 επίγραμμα τής Παλαανης Ανθολογίας έχει ούτω: 

Μήτιν Έπικτήτοι,ο τεω ένικάτθεο θυμω, 

όφρα κεν είσαψίκηαι ές ουρανίους κενεώνας, 

ψυχήν νψικέλενθον ελαφρίζων από γαίης. 

Εν τή εκδόσει του ΌύόπβΓ άναγινώσκομεν τάδε: δοΗοΙ. λΥοοΕ: κενεών 
κυρίως ο τών λαγάνων τόπος, ώς όστέων κεκενωμένος· ένταύθα ουρανίους 
κενεώνας τον ούρανόν φησιν ώς άύλον. βπαο ροδίτβηια ίηορία εαπί. Οίχίί 
ροείιοε κενεώνας ιιί λαγάνας 8γηοδία5 Ηγπιη. IV, 171: Έν άπειροβαθοΰς 
αιθρας λαγοσι^πολιών άστρων «γέλα νέμεται». Έχω δέ καί Ιγώ νά παρατη- 

ρησω οτι το ρήμα έλαφρίζω φέρεται παρά τώ Συνεσίω “Υμνώ Γ' 41 

«τον αποστροφον | ταναάς ΰλας | ταρσόν ίλαψρίζων» (διάφ. γρ. έλαφοιζόντων). 

Επειδή δ , ως εχει η παράδοσις, βλάπτεται τό μέτρον, ό ΟΙιηβΙ καί ό Παρα- 

Λΐκ?Κς, μεν <<ταΡσόν έλάφρονν», προέτειναν δέ καί την διόρθωσιν 
«ποδ ελαφριζον», ό δέ ΜαηιοτνΠζ άνέγνω «ταρσόν ίλαφρών». (Ό αύτός 
δ αντί του εν στιχφ 41 «αποστροφον» εγραψεν «αποστροφών». Άλλ’ ίσως 
κατ εμε ο Συνέσιος έγραψεν «άπόστρεπτονν πρβ. "Υμν. Ε', 45 «άστρέπτονς 

οιμους,) Πρβ^ Οππιαν. Κυν. Α', 85 «ποσσίν έλαφρίζοντα>, Καλλίμ/Ύμνω εις 
Δηλον Π4-115 «ταχινοί πόδες ... έλαφρίζονσι», Ευριπ. Μελεάγρω Άπ. 534 Ν 
«ως ελαφριζον γόνυ \ έ'χοιεν», Άνύτην παρά τώ Πολυδεΰκει Ελ 48 «Ιλαφοί- 

ί,οντι ... κώλω». Λέγει δέ ό Συνέσιος καί Περί ένυπν. 9, σ. 137 Ό «τής τε 
αριστης έξεως έν ψυχαΐς ελαφρίζοντος (έλαφριζονσης) αυτό». 

. Σημειωτέον δ’ότι περί τής αναγωγής τής ψυχής εις τον ουρανόν καί 
της μειςεως αυτής προς τον Θεόν, την άίδιον πηγήν, έξ ής άπέρρευσεν εις 
την γην, γίνεται συχνά λόγος υπό του Συνεσίου "Υμνώ Α', 108 κέξ., 128 κεξ. 

(«αγε μοι, ψυχά, πιοΐσα | άγαθορρύτοιο παγάς [ .. άνάβαινε μηδέ μέλλε I χθονί 
τα χθονος λιποίσα»), "Υμν. Β', 37 κέξ., Γ', 686 κέξ, 707 κέξ, Ε'40 κέξ καί 
Περί ενυπν. σ. 139 Α κεξ., 140ϋ κεξ., 141 Ο κέξ. 

Τό δέ 208 Θ', επίγραμμα τής Παλατίνης Ανθολογίας έχει ώδε: 

Ος κεν Έπικτήτοιο σοφήν τελέσειε μενοινήν, 

μεώιαει, βιότοιο γαλήν ίσων ενι πόντω, 

και μετά ναυτιλίην βιοτήσων είσαφικάνει 

ονρανίην αψίδα και άστερίην περιωπήν. 
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Καί τούτο τό επίγραμμα, έποίησεν, ως πείθω έμαυτόν, ό Συνέσιος, οστις 

λέγει "Υμνφ Α', 104 κέξ. «οτε κυμάτων φυγόντες | βιοτησίων ακηδείς | αγίας 

έστειλαν οΐμους | προς άνάκτορον τοκήος» (πρβ. ^τό επίγραμμα 3-4 «και 

μετά ναυτιλίην βιοτήσων είσαφικάνει 1 ούρανίην αψίδα κτλ.»), και^ Υμνφ Β > 

79-80 «κατάχει χάριν λιπώσαν | βιοτάς γαληνιώσας», καί “Υμνώ <Γ25 «βιοτας 

ύμνοπόλφ νέμων γαλάναν» (πρβ. τό Ιπίγρ. 2 φότοιο γαληνιόων ένί ποντφ»). 

Ποιείται δέ ό αυτός χρήσιν καί τής λέξεως περιωπή Περί ένυπν. 15, σ. 143 Ε 

«(ή ψυχή) ** ^ριωπής αποσκοπείται τά κάτω κτλ.», καί Δίωνι 6, σ. 42 0« και 

την μέν Ικ πεοιωπής άποσκοποΐτο». Ή δέ ρήσις τού επιγράμματος «είσαφν 

κάκει | οόρανίην άψΐδα» (3-4) είνε ειλημμένη εκ τού Πλάτωνος Φαίδρω σ.247Β 

«άκραν υπό την νπονράνιον άψΐδα πορεύονται». 

Εις τον 3Ανακρέοντα άναφέρεται τό άδέσποτον 309 επίγραμμα της 

Πλανουδείου 3 Ανθολογίας: 
Τήΐον άμφοτέρων με βλέπεις άκόρεστον έρωταν 

πρέσδνν, ϊ'σον κονροις, Ισον άδόντα κόραις- 

ομμα δέ μεν Βρομίω βεδαρημένον, ήδ’ από κυόμων 

τερπνά φιλαγρνπνων σήματα παννυχίδαν. 

Ή έν τψ δευτέρω στίχω ρήσις «ίσον κονροις, ίσον άδόντα κοραις» 

δεικνύει κατ3 εμέ, δτι ποιητής τού επιγράμματος είνε ό Συνέσιος, οστις λεγει 

καί "Υμν. Α' 26-28 

πολννμνος δέ τις εΐη 

παρά κονροις, παρά κονραις 

άμαρνγμασι προσώπων. 

Προσέτι δέ καί ή διάφορος προσφδία έν τώ αύτώ στίχφ τού ίσον καί Ισον 

δηλοΐ μίμησιν τού Ψευδοθεοκρίτου Η' 22 «λευκόν κηρόν έχοισαν ϊσον κάτω. 

Ισον άνωθεν». Τό δέ «ό>/ια βεδαρημένον» έ'λαβεν ό ποιητής παρα του 

Μελεάγρου 3Ανθ. Παλ. Ε', 175 (174), 3 «μηνύει πανάγρνπνον, 1%ου, βεδαρη¬ 

μένον δμμα», αντί δέ τού πανάγρνπνον τού Μελεάγρου ειπεν έν τφ 4 στίχφ 

«.φιλαγρνπνων... παννυχίδων». ν , , , 5 , 
“Οτι δέ ό Συνέσιος έγίνωσκε τον Άνακρέοντα καί έποίησε κατ αυτόν, 

δεικνύουσι προς τή χρήσει τοΰ ’Ανακρεοντείου μέτρου καί τά λεγάμενα 

ύπ' αυτού έν "Υμνώ Α', 1 κεξ. 

’Άγε μοι, λίγεια φόρμιγξ, 

μετά Τηΐαν άοιδάν 

μετά Αεσδίαν τε μολπάν 

γεραρωτέροις έφ’ νμνοις 

κελάδει Δώριον φδάν, 

άπαλαίς ονκ επί ννμφαις 
αφροδίσιον γελώσαις, 

θαλερών ουδ’ επί κούρων 

πολνηράτοισιν ήδαις. 
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Ταΰτα μνημονευων ό \\7ΐ1&ηιο\νίί;ζ (δίίζιιηο-δ'Βοτ. σ. 277, σημ. 4) παρατηρεί: 

«ά&8 δίηά άιε 8ί:οί£6 άοτ δ&ρρίιο ιιηά άεδ Αη&ΙτΓεοη»· (ΐδ. α έγραψα 

εν τοΐς έμπροσθεν εις τό επίγραμμα Άνθ. Παλ. Ε', 26). Περί δέ των γεγραμ- 

μένων υπό του λΥίΙαπιοτνίίζ περί του 25 και τοΰ 26 στίχου του αύτου 

"Υμνου τοΰ Συνεσίου 

κλύε και. τέττιγος φδάν 

δρόσον δρθρίαν πιόντος 

θα είπα) τά δέοντα μετά των έμών παρατηρήσεων εν τοΐς έπειτα. Έν τω 

παρόντι καλόν νομίζω νά μνημονεύσω, οτι ό Συνέσιος είπεν έν "Υμνψ Γ', 700 

«συ δέ λάμψον, άναξ, | άνάγωγα (άναγωγά Θησ. Στεφ.) φάη | πτερά κουφά 

διδούς» κατά τον Άνακρέοντα Άπ. 52 (54) Όίβΐιΐ 

άναπέτομαι δή προς ’Όλυμπον πτερνγεσσι κονφαις 

(ίδ. ά έγραψα έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τόμ. ΙΒ', σ. 440). Προσέτι δέ δτι 

ό Συνέσιος είπεν εν "Υμνφ Α', 26- 27 «πολνυμνος δέ τις εϊ'η | παρά κονροις, 

παρά κονραις» καί έν τω μνημονευθέντι επιγράμματι περί τοΰ Άνακρέοντος 

«Τήιον.. | πρέσβνν, ίσον κονροις, ϊαον άδόντα κόραις» έ'χων προ οφθαλμών 

τά τοΰ Άνακρέοντος Άπ. 32 (45) ΠίεΗΙ 

έμέ γάρ λόγων (έμών) εΐνεκα παΐδες άν φιλοϊεν 

χαρίεντα μέν γάρ δίδω, χαρίεντα οϊδα λέξαι. 

Άνθ. Πλαν. 294 άλλο: 

Ποιας αστόν "Ομηρον άναγραψώμεθα πάτρης, 

κείνον, έφ' όν πάσαι χειρ’ δρέγοναι πόλεις; 

ή τό μέν έστιν άγνωστον, ό <5’ έν άθανάτοις ίσος ήρως 

τάΐς Μονσαις έλαπεν πατρίδα και γενεήν; 

Καί τοΰτο τό επίγραμμα έποίησε κατ’ έμέ ό Συνέσιος, ώς φαίνεται έκ τής 

εν τώ δευτέρω στίχω ρήσεως «έφ’ δν πάσαι γεΐρ’ δρέγοναι πόλεις». Πρβ. 

Συνέσιον "Υμν. Α', 122 «γενέτας χεΐρας δρεγνύς». Αΐγυπτ. Α', σ. 99 Π «χεΐρα 

δρέγονοιν έν οις δυναμις». Περί ένυπν. Α', 10 σ. 139Α «ταύτη γάρ δρέγει 

χεΐρα τά δρώμενά, τε καί τά λεγάμενα». Έπιστ. 121 «χεΐρα δρέγειν τή δίκη» 

καί έγειρα δρέξο,ι κατά τής δίκης». Προς Παιόν. 4, σ. 309 ϋ «καί ημάς σοί 

προσήκει χεΐρα δρέγειν έκαστους». Πρβ. Κειί^εΐ Εβ. Ου. 1084. 

Άνθ. Πλαν. 303 άλλο: 

Ίίς ποθ' 'Ομηρείης μεγάλης δπός έστιν άπενθής; 

τις χθών, τις <5έ θάλασσα μάχην ονκ οϊδεν Αχαιών; 

δήμος ό Κιμμερίων, πανδερκέος άμμορος αίγλης 

Ήελίου, Τροίης ον ο μ έκλνεν, έκλνεν ” Ατλας 

ουρανόν ενρνστερνον έχων επικείμενον ώμοις. 

Έν τφ επιγράμματι τούτα) φαίνεται σαφέστατα ο τροπος τής ποιησεως του 
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όσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ατλαντικών 

ναίονσιν εΐσω φως δρώντες ήλιον , ΠΛντω 

"Ομηρον λ 14 κεξ. ,, 
ένθα δέ Κιαμερίων άνδρών δήμος τε πόλις τε,^ 

ήέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοΥ οΜέ ηοτ αντονς 

Μλιος φαέθων καταδέρκεται άκτινεσσιν, \ κτε. 

διεξοδικώς, φέρεται 13-14 

αΐγλας πολυδερκέα πάγον 

πεοϊ ναΐαν άπασαν έλίσσων % 

Άνε ,6 «ο&1« ποίυδερχέα » ,πανδερκεος 

«*" έπ^“Ι0?· Με1 “ 
ό Συνέσιος "Υμνφ Ε , 25-27 

έκ σάς άρρητον π αγάς 

ζείδωρον πέμπων α ϊγ λ αν 

πιαίνεις κόσμων ταρσούς. η)?ον 

- ««·”“··■« ™ Τ,ία 52Τ5 ς* * 

τέρμονα ναιων | ονρανου, τον Ατλας χ > 

νώιοις ουρανόν \ ίΐεών παλαών οΐχον Ικτριβων..*. 

Άνθ. Πλαν. 292 άδηλον. . . , 
ΥΓε Μέλητος °Ομηρε, οί) γάρ κλέος Ελλαδι παση 

και Κολοφώνι πάτρη θήκας ές άϊδιον, 

καί τάσδ' άντιθέω ψυχή γεννήσαο κουράς, 

δισσάς έκ σιηθέων γραφόμενος σελίδας, 

ϋμνεϊ <5’ ή μέν νόατον Όδυσσήος πολύπλαγκτον, 

{■> δέ ιόν Ηλιακόν Ααρδανιδών πόλεμον. 

, Λ' » ’πιτ,Γχτ 1 τώ Νικάνδοω «παϊδας εγώ λόγους εγεν- 

:° ΖόΖΦ^αοφίας και -1. ^ 
νησαμην, τους μεν απυ μ β ' ’ϋ_.|ίγτ ι« «τους παιδας 

«Μ» ω^Ιί "7 γράμματός λέγε», ομοίως ^ννήοαο 

Ίώδος «I ^ Όδοοοεία, Ή δε «Λ»* *. μ— 
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αορίστου έγεννηαάμην καί γεννήσαο καί ή παρομοίωσις των έργων των τε 

ποιητικών και των ρητορικών καί των φιλοσοφικών προς παϊδας ή κουράς, 

δεικνυουσιν, αν μή σφάλλω μα ι, δτι ποιητής τοϋ επιγράμματος είνε δ Συνέσιος 

Ο αυτός δε λέγει καί εν Έπιστ. 141 «αιτώ γάρ τό έν ίάμβοις εκείνο συν¬ 

ταγμάτων ... ον μήν δει τίκτειν δις ιόν αυτόν τόκον, εξόν έχειν τό τεταγαένον», 

και εν Υμνφ Α', 50 «τί ποτ’ δρα τέξεταί μοι | μέλος ά θέσκελος ' ώδίς·^ 

και,Περί ενυπν.^27, σ. 155 0 «σΰνοιδεν έαυτφ δυναμένω τίκτειν εν δέλτο'ις 
αθανατα». Μιμείται δ’ εν τοΰτοις ο Συνέσιος τον Πλάτωνα Συμπ. 209 Α «ών 

δή εωι και οί ποιηταί πάντων γεννήτορες*, καί Ό «καί εις 'Όμηοον άποβλέψας 

καί Ησίοδον καί τούς άλλους ποιητάς τούς άγαθούς ζήλων, „ία Εκγονα εαυτών 

καταλειπουσιν, ά έκείνοις Αθάνατον κλέος καί μνήμην παρέχεται αίιτά τοιαύτα 

οντα». Είπε δέ καί Φιλόξενος ό Κυθήριος διθυραμβοποιός κατά τον Μάχωνα 

παρ Αθηναίφ Η', σ. 341ο «τούς διθυράμβους σύν θεοΐς καταλιμπάνω I 

ηνδρωμένους^ καί πάντας έστεφανωμένους». Έν τη μνημονευθείση 1 Έπι- 

στολή ειπεν ό Συνέσιος τούς παΐόας λόγους, ονς έγεννήοατο, κατά τον Πλάτωνα 

και «εκγονα» :^«τάς πιθήκους γάρ φασιν, έπε,δάν τέκωσιν, ώσπερ άγάλμασιν 

ενατενιζειν τοις βρέφεσιν, άγαμένας τού κάλλους... τά δέ αλλήλων όρώσιν, 

απερ εστι, πιθήκων παιδία. ετέροις ούν επ.τρεπτέον εξετάζειν τά εκγονα»’ 

Ιαυτα δε του Συνεσίου μιμούνται Μιχαήλ ό Ψελλός Οριίδο. σ. 176 καί 

Νικηφόρος ο Χούμνος Έπιστ. 39 Βοίδδοηειάο. Πρβ. καί Συνέσ. Έπιστ. 139 

(σ.724 Ηετοΐι.) «προς ποιον <αν> άλλο πυρεΐον παρατριβείς μετά τήν ίεράν σου 
•ψυχήν αποτέκοιμι τού νού φωτοειδές εκγονον;» 

, Τ0 επινΡ«μμα, περί ού είνε ό λόγος, Εποίησεν 6 Συνέσιος, έλαβε προ 
οφθαλμών και τό επίγραμμα Άντιφίλου τού Βυζαντίου ’Ανθ. Παλ. Θ' 192: 

Α. Αί βίβλοι, τίνες έστέ; τί κεύθετε; Β. θυγατέρες μεν 

5 Μαιονίδον, μύθων ΐστορες Ίλιακών I κτλ. 

? Πε^ “λλων ^ιγραμμάτων εις "Ομηρον, άτινα δυνανται νά άποδοθώσιν 
εις τον Συνεσιον, θά εινε Εν τοϊς έπειτα ο λόγος. Προ δέ τούτων καί των 

εις άλλους ποιητάς καί πεζούς συγγραφείς Επιγραμμάτων, ά'τινα, ώς νομίζω 

εποίησεν ο Συνέσιος, καλόν κρίνω νά διαλάβω περί τού επιγράμματος ’Ανθ! 

Παλ. Θ , .021, οπερ έχει τήν επιγραφήν «Εις Σαπφώ (Σαπφώ) παρά τών 

Μουσών, κημωμένης (κοιμωμένης, δηλ. αυτής)». Έν τή ύπό τού ϋαΒηετ 

γενομενη εκδόσει τής Παλατίνης (μετά τής Πλανουδείου) Ανθολογίας τόμ. Β' 

σ. 224 είνε γεγραμμένα ταύτα: «Όο αυο δοηιπο πίΐιίΐ ίη ίρ50 οηγπππο 
9113Γ6 Βοίδδ. 113Π0 νοοοηι (δηλ. τήν λέξιν «κοιμωμένην») άοΐονίί 5βά 

§;ΓαπΐΓπ8.ί:ιοα5 είΐαπι εχρβτ^ε/αοίαε ροείπαε νοτόα ίΐπχοΓ&ί:; ν. 1η £ίηο» 

ΡιοοοΙοδ ρ. 58 ρτοροηοόπΐ:... Μπω» 1ος[«ιί ηο^Ι ΗοοΡοπίδ, αι]ηδ ίη Ιιοο 

ροοηΐΗίε ιπιηΐθΐηοΓ36ί1ε5 δαηί οοιήοοϋιιπιε». Παραλείπων τάλλα μετά τών 

γενομένων διαφόρων διορθώσεων καταλέγω τό Επίγραμμα, ώς έχει εν τή 
εκδοσει τού ΟηΒηοτ: 1 
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Ονκ άρα σοί γε δλιζον έπι κλέος Μπάσε Μοίρα 

η μάτι, τω πρώτω φως ΐδες άελίον, 

ΣαπφοΤ' σοί γάρ ρήσιν ένενσαμεν άφθα ον είμεν, 

συν δέ πατήρ πάντων νεναεν έρισφάραγος' 

μέλψεαι εν πάντεσσιν αοίδιμος άμερίοισιν, 

ουδέ κλυτάς φάμας έ'σαεαι ήπεδανά. 

Μετά τό επίγραμμα τούτο φέρεται έν τω Παλατίνω κώδικι ή έξης προσθήκη, 

περί ής γίνεται λόγος έν τή εκδόσει τού ΟίίόηβΓ τόμ. Β', σ. 224, ότι «5θά 

σταηιηΐΒΐίοιίδ θΐί&ηι εχρβνξβ/αοίαβ- ροοίπειε νετΒο ίίηχβταί:», καί «Ροδί 

ερί^τ&πιηια αΒδίιπΙυηι δΟ^ηίίηΓ ΐη Οοάΐοο οάθίΐατηβηίιιηι, ιριοά ίη 

οάίίίοηε οοηδρίοί ηοΐιιί, Ιιιιο ίηδοτοΓβ δαίόδ Ιΐίώεηδ: έγερθεΐσα (ίη προ§τ. 

έγέρθη) δέ ή Σαπφώ είπε τάδε1 

Μ... μάθες δς μοι ένύπνιον ηλθεν όνειρος. 

^οοΒε. δαρρίοί μαία [ίηιο μάτερ] έμά, θείος μοι.. οοίΐ. Ηοπιετο II. Β 55 

οί Οά. Ξ 495. 3ί ςμιίά ηαείθΓεηάαηι ίη ΐπΐίόαδ ίηερΐίίδ, ίοτο τηηίίηι, Μαία 

φίλη, θείος μοι.., ηΐ οιηηΐΒ δίηί; Ηοηιοποα» Β.». 

Ούτε αόδΐιτόαιη πάάίϊ^ηιοηΙιηΓη ούτε ίηορίίηο εινε τά τελευταία ταύτα 

ούτε δίκαιον ειχεν δ ΗοοΙ^ογ ίσχυριζόμενος, ότι δεν λέγουσιν αί Μούσαι προς 

τήν Σαπφώ, ούτε κακώς έχει ή επιγραφή «εις Σαπφώ παρά τών Μουσών, 

κοιμωμένης (δηλ. αυτής)». Τό επίγραμμα έχει τήν μορφήν τοΰ επιγράμματος 

«Εις κο?ώκυνθον» Άνθ. Παλ. Θ532 (άδηλον) 

ΕΙπέ μοι, ώ κολωκυνθε, τίνος χάριν είσέτι καί νυν 

ού σικνων έφάνη διερόν γένος, ον κολοκύνθων. 

Ό κολόκυνθος προς ταύτα* 

Ζηνός έπομβρήσαντος έπεκλύσθησαν άρουραι, 

ήμετέρην δ’ άέκονοαν ειι κρυπτουσι γενεθλην. 

’Έτι δέ καί τήν τού επιγράμματος Άνθ. Παλ. Θ , 137 «Γραμματικού τίνος 

ήμιξήρου προς Άδριανόν τον βασιλέα» 

Ήμισύ μου τέθνηκε, τό <53 ημισυ λ,ιμος ελέγχει" 

σώοόν μου, βασιλεύ, μουσικόν ημίτονον. 

Προς δν ό βασιλεύς ’Αδριανός άπεκρίνατο* 

:Άμφοζέρονς αδικείς καί ΓΙλοντεα και Φαέθοντα 

τον μεν έτ9 είσορόων, τον δΊ απολειπόμενος. 

5Εν τώ Εις Σαπφώ έπιγράμματι παρίστανται πρώτον μέν αί Μούσαι 

λέγουσαι προς αυτήν κοιμωμένην περί τον δώρου αυτών τής ποιήσεως, όπερ 
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έδωρήσαντο τή Σαπφοΐ, και περί του μέλλοντος κλέους της ποιητρίας, είτα 

μετά τον έκτον στίχον «οΰ<5έ κλυτάς φάμας εσσεαι ήπεδανά» φέρεται ή ρησις 

«έγερθεισα δε ή Σαπφώ είπε τάδε» (πρβ.τό του επιγράμματος Θ', 532 «Οκολό- 

κυνθος προς ταϋτα» και τό του επιγράμματος Θ', 137 «Προς ον ό βασιλεύς 

Άδριανός άπεκρίνατο»), άτινα κατά πάσαν πιθανότητα ήρχοντο από τοΰ στίχου 

«Μάτερ εμά, θεΐός μοι ένΰπνιον ηλθεν δνειρος»· τα δ’ άλλα, έν οίς διηγείτο 

ή Σαπφώ προς την μητέρα αυτής τό ένΰπνιον, ώς φαίνεται, έξέπεσον. Πρβ. 

Σαπφώ Απ. 114 (90) Όίοΐιί «γλύκηα μάτερ, κτλ.». "Ισως δ’ αυτή ή Σαπφώ 

έν τινι ποιηματι αυτής έλεγε περί τής έν όνείρφ επιφάνειας των Μουσών. 

Πρβ. Σαπφώ Άπ. 87 Βίοΐιΐ «Ζά έλεξάμαν δναρ Κυπρογ ενήα», και Άπ. 67 

ϋϊεΜ (Ρ. Ρατ. 1787, ίτ. 3) «"Ονοιρε, μελαίνα.... φ[ο]ίταις κτλ.», και Άπ. 28 
(ΐδ. κακοτέρω). 

Ταΰτα δε πάντα συμφωνοΰσιν οίς λέγει δ Συνέσιος Περί ένυπν. 5, 

σ. 134 Οϋ «κατ αυτό γέ τοι και θεοΐς τά πολλά σνγγινόμεθα και νουθετονσι 

και χρώσι και τάλλα προμηθονμένοις. ώστε, εϊ μέν τφ γέγονε θησαυρός ΰπνου 

δώρον, ουκ έν θαυμαστοΐς άγω· οΰδ’ εϊ τις καταδαρθών άμουσος, έπειτα 

εντυχών δναρ ταΐς Μούσαις, και τά μεν είπών, τά δέ άκονσας, ποιητής έστι 

δεξιός,, ώσπερ δ καθ' ημάς χρόνος ήνεγκεν, ουδέ τοΰτο των λίαν έστί 

παραδόξων». Ό Συνέσιος έν τφ μνημονευθέντι «Εις Σαπφώ» επιγράμματι, 

διότι, ως νομίζω, ουτος είνε ποιητής αΰτοΰ, ή μεταχειρίζεται παράδοσίν τινα 

περί τής Σαπφοΰς, οτι ελαβε παρά των Μουσών κοιμωμένη τό δώρον τής 

ποιησεως, καθ’ ά ϊσως έ'λεγεν αυτή ή Σαπφώ, ώς είπον, έν τινι ποιηματι, 

ή αυτός έπλασε τό ένΰπνιον. ’Ίδ. καί Περί ένυπν. 18, σ. 147 Ό-1480. 

Όμοίως έχει ή εκκλησιαστική παράδοσις περί Έωμανοΰ του μελφδοΰ, 

δτι «εν μια δέ τών νυκτών κοιμωμένω αΰτφ έφάνη καθ’ ΰπνους ή ύπεραγία 

Θεοτόκος, καί έπέδωκε τόμον χάρτου καί είπε· 'λάβε τον χάρτην καί κατάφαγε 

αυτόν . ένόμισεν οΰν δ άγιος άνοΐξαι τό στόμα καί καταπιεϊν τον χάρτην, ήν δέ 

ή εορτή τών αγίων Χριστουγέννων και ευθέως έγερθεις εκ τον ύπνον έθαΰμαζε 

και έδόξαζε τον Θεόν, είτα άναβάς εις τον άμβωνα ήρξατο του ψάλλειν. 

Ή παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει. κτλ.» (Μηνολόγιον του αΰτο- 

κράτορος Βασιλείου· πρβ. καί τά τοΰ 40 κωδικός τής Ίεροσολ. βιβλιοθήκης 

έκδοθεντα υπό Α. Παπαδοποΰλου Κεραμέως). Πρβ. καί τήν παρ’ Ιωάννη 

πατριάρχη Ιεροσολύμων παράδοσίν (Ασία 88, Μαϋ, II, σ. 723-730) περί 

έμφανισεο)ς τής Θεοτόκου καθ’ ΰπνους προς τον ηγούμενον τής μονής, εν ή 

έ'μενεν Ιωάννης δ Δαμασκηνός, καί τήν δήλωσιν αυτής προς τούτον τής 
μελλοΰσης ποιησεως του Ίωάννου. 

Αϊ Μουσαι τον Ησίοδον άρνας ποιμαίνοντα υπό τον Έλικώνα «καλήν 

έδίδαξαν άοιδήν» (Ήσίοδ. Θεογ. 22 κέξ.· πρβ. καί ’Έργ. 658 κέξ. καί τό επί¬ 

γραμμα τοΰ Άσκληπ,άδου Άνθ. Παλ. Θ', 64). Πρβ. καί τά περί Αισχύλού καί 

άλλων μυθολογούμενα. Έτι δέΌππιαν. Κυν. Α16 κεξ. ’Ίδ. καί δίειθίπηθία:. 
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Καί έτερον «άδηλον» επίγραμμα «Εις Σαπφώ τήν Μυτιληναίαν μελο- 

ποιόν» Άνθ. Παλ. Θ' 189 νομίζω, δτι πρέπει νά άποδοθή εις τον Συνέσιον: 

"Ελθετε προς τέμενος τανρώπιδος άγλ.αόν °Ηρης, 

Αεσδίδες, αδρά ποδών βήμαθ' ελισσομεναι, 

ένθα καλόν στήαασθε θεή χορόν νμμι δ’ άπάρξει 

Σαπφώ χρναείην χερσιν εχονοα λνρην. 

ολδιαι δρχηθμον πολνγηθέος' ή γλυκνν ύμνον 

εισαΐειν αυτής δόξετε Καλλιόπης. 

Στ. 1 «τανρώπιδος Έϊρης» εγραψεν δ Ηεοίτετ αντί τοΰ «γλαυκώπιδος “Η.» 

κατά Νόννον Διον. 9,68 καί 47,727. —Στ. 2 «αδρά ποδών» Αεοεηει&ηα, 

Βτοάαεηδ καί αντί τοΰ έν τφ Παλατίνφ καί τφ Πλανουδείφ κώδικι 

«άδοοπόδων» (δπερ εϊνε διωρθωμένον υπ’ άλλων χειρών), καί «βήμαθ ελισ- 

σόμεναι» δίθηίΕΐδίυε αντί τοΰ βήματ έλ.». ^ % „ 

Ή Σαπφώ έλεγεν έν ποιηματι αυτής περί όρχήσεως περί βωμόν θεού 

τίνος, ώς δεικνύει τό Άπ. 93 (54) Όίοΐιΐ 

Κρήσσαι νύ ποτ ώδ έμμελ,εως ποδεσσι 

ώρχηντ’ άπάλοισ άμφ’ έρόεντα βωμόν. 

Τής δέ “Ηρας μνημονεύει ή Σαπφό) έν Άπ. 28 Όΐοΐΐΐ «Πλάσιον δή [μοι ποτ 

δναρ παρέστα], \ πότνι "Ηρα, σά χβαρίεσσα μόρφα], κτλ.». Προς τοΰτο δέ το 

απόσπασμα παρέβαλεν δ \νί1αιηο\νί1:ζ τό επίγραμμα, περί οΰ νΰν είνε ο λόγος. 

"Οτι τό έπίγραμμα έποίησεν δ Συνέσιος, έπεισάν με τά εξής. Ό Συνέσιος 

εν "Υμνφ Ε', 22 ποιείται χρήσιν τής λέξεως τ.ανρώπις περί τής σελήνης «σοι 

δ’ ά ταυρώπις μήνα | τάν νυκτών όρφναν λΰει». Τό «αδρά ποδών βήμαθ, ελισ- 

σόμεναι» (στ. 2) εινε είρημένον κατά τον Εΰριπίδην Μηδ. 830 «βαίνοντες 

άδρώς»’ έπειδή δέ δ λόγος είνε περί χοροΰ ορχουμένου πρβ. Εΰριπ. Φοιν. 235 

«είλίσσων άθανάτας θεόν ! χορός γενοίμαν άφοβος», καί Ίφ. Τ. 1143^κεξ. 

«χοροΐς δ’ έσταίην, δθι καί | παρθένος, ευδόκιμων γάμων, | παρά πόδΛ εϊλίσ- 

σονσα φίλας | ματρός ήλίκων θιάσους»· καλόν δ’ είνε και το χωριον Τρφ. 

332 κεξ. «χόρευε, μάτερ,.. | Βίασε ταδ’ έκεΐσε μετ’ έμέθεν ποδών | φέρουσα 
φιλτάταν βάσιν». Επειδή δ’ο χορός τών Λεσβίδων κατά τό έπίγραμμα είνε 

περί τό τέμενος τής 'Ήρας, πρβ. Ευρ.Ίφ. Α. 1480 κέξ. «έλίαοετ άμφί ναόν \ 

άμφϊ βωμόν "Αρτεμιν | κτλ.». 'Ως δ’ είπον έν τοΐς έμπροσθεν, ο Συνέσιος 

μιμείται τον Εΰριπίδην (Ϊδ. καί τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ εν Έπετ. Έτ. Βυζ. 

Σπ. τόμ. ΙΒ', 1936, σ. 440-441). ^ „ 
Ό Συνέσιος συχνά ποιείται μνείαν τής λύρας ή τής φόρμιγγος η της 

κιθάρας. Έν Αΐγ. Α', 18, σ. 113 Β λέγει, περί έαυτοΰ έν τρίτφ προσώπορ, δτι 

«προς λύραν ήδε τόν τρόπον τον Δώριον», καί έν Έπιστ. 95 «αυτή (δηλα 

ή Νέμεσις) μέντοι σαφώς έστί, περί ής ποός λύραν αδομεν κτλ.», και Υμνφ 
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Α', 1 «όίγε μοι, λίγεια φόρμιγξ, | .. κελάόει κτλ.», και 12-13 «μέλος ες θειον 

επείγει ] κιθάρας μίτους ερέσσειν», και 71 «μένε μοι, θρασεία φόρμιγξ», και 

"Υμνφ Ζ',5-6 «νεοπαγέσιν άρμογαΐς | κρέξσι κιθάρας μίτους», καί “Υμνώ 

Η , 1- 3 «υπό Δώριον άρμογάν | ελεφαντοδέτων μίτων | στάσω λιγυράν ό'πα», 

καί 52-53 «..κιθάραν \ πάλιν άρμόσο)», καί “Υμνφ Θ', 35-38 «αιθήρ.. | σοφός 

αρμονίας πατήρ, | εξ έπτατόνον λύρας \ εκερασσατο μουσικόν | κτλ.». Έν 

δ’ “Υμνφ Ε', 49 λέγει δ Συνέσιος εαυτόν «φορμικτήν»: «τοίαν δίχραντον 

ζωάν | τό σφ κραίνοις φορμικτή (—κτά)>. 

Συχνή δ” ωσαύτως παρά τφ Συνεσίφ γίνεται μνεία τοΰ χοροϋ ή των 

χορών, τής χορείας, τοΰ χορεύειν κτλ. οίον Ύμνφ Α', 92 «ο δ5 ες αγγέλων 

χορείας»■ “Υμνφ Β', 19 «ρόος άσιέρων.. | μέγαν άμφί νουν χορεύει», καί 

39 κέξ. «δθεν εγκόσμιος ήδη | χορός άφθίτων άνάκτων | .. έμελψεν», καί 

75-76 «επ’ έμοΐς ΐλαον οΰας | τάνυσον χοροίοιν ύμνων», και 90 «περί σάς 

ό'ργια βλάστας | τα πανάρρητα χορεύοω»· “Υμνώ Δ', 158-159 «έβδομός 

άστρων | άντιχορεύει»· “Υμνώ Γ', 275 κεξ. «ΰμνοΰσι, μάκαρ, | ους (γρ. ο?ς) πέρι 

κλεινόν | σώμα χορεύει», καί 323-324 «τό δέ ταχθέν δλως | ές χορόν ό'ντων». 

“Αξιόν δ5 ιδίας παρατηρήσεως εϊνε τό χωρίον τοΰ αΰτοΰ “Υμνου 333-335 

«σοί διά πάντων | ΐστηαι χορούς | μάτειρα φύσις, | κτλ.», προς δ είνε παρα- 

βλητέον τό έν τφ 3 στίχφ τοΰ επιγράμματος, περί οΰ είνε δ λόγος, «ένθα 

καλών οτήοαοθε θεή χορόν». Πρβ. προσέτι καί “Υμν. Η', 47 «συν δ’ εΰαγέων 

χοροϊς», καί “Υμν. Θ', 23 κέξ. «λΰσας δ’ από πημάτων [ ψυχάν δσίους χορούς \ 

θιάσοισιν (θιάοοις συν Ρ. Μααδ) ακηράτοις | ΰμνους ανάγεις πατρί», καί 33-34 

«θάμβησε δ’άκηράτων | χορός άμβροτος αστέρων». 

Περί δέ τής Καλλιόπης γίνεται λόγος υπό τοΰ Συνεσίου έν Δίωνι 13, 

σ. 53 ΟΌ «καί ή Καλλιόπη παραλαβοΰσα ήκοντας αΰχμοΰ πλέως άνέπαυσέ τε 

εις άνθεινοΰς άγαγοΰσα λειμώνας, ώς μή διακναισθήναι τω πόνω καί πανδαι¬ 

σίαν παρέθηκεν Αττικών καταγλωττισμάτων καί καρυκείας ποιητικής, κτλ.». 

Πάντως δ’ ή μνεία τής Καλλιόπης έν τφ Εις Σαπφώ έπιγράμματι είνε, διότι 

ή Σαπφώ έκλήθη δεκάτη Μοΰσα καί διότι αυτή ή Σαπφώ έποιεΐτό που μνείαν 

τής Μοΰσης ταΰτης' Άπ. 155 (82) Οίοΐιΐ «αϋτα δε συ Καλλιόπα*. 

Ό Συνέσιος ποιείται μνείαν τής Σαπφοΰς Έπιστ. 3 (σ. 639 ΗογοΙι.) 

«δ δέ αδικούμενος Αρμόν ιός έστιν δ τοΰ θυρωρόν πατήρ, ως άν εΐποι Σαπφώ, 

κτλ ». Και εν “Υμνώ Γ', 508 λέγει «λνε μεριμνάν» κατά ττ)ν Σαπφώ 1 (1) 

Οίεΐτΐ, στ. 25-26 «χαλέπαν δέ λ-νσον { εκ μέριμναν». 

Έγένετο έν τοϊς έμπροσθεν λόγος περί των Μουσών. Αΰται είνε προσφι¬ 

λείς τω Συνεσίφ. Έν Δίωνι 13, σ. 53 Θ μετά τά είρημένα περί τής Καλλιόπης 

επιφέρει οΰτος «καί δστις ού προτέλειον ηγείται τάς Μούσας, άλλα τό κράτος 

αΰτφ της σοφίας έν ταυταις είναι, κτλ.». Αυτόθι δέ 6, σ. 42 ΟΌ καί 7, σ. 43 Α 

κέξ. ποιείται λόγον περί τοΰ χοροΰ τών Μουσών καί περί τοΰ Απόλλωνος καί 

ώς έξάρχοντος τοΰ χοροΰ αυτών καί ώς κατά μόνας αδοντος. Πρβ, προσέτι 

Ποιήματα Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου. 345 

καί 8, σ. 44 0 καί 14, σ. 54 Β καί Περί ένυπν. 5, σ. 134 0 (ΐδ. ά έγραψα 

εν τοϊς έμπροσθεν). . _ , , , , 
Τούτων δ’ ούτως έχόντων, άπορον θά η το, αν ο Συνέσιος μη εποιει 

έπιγράμματα και ΰμνους είς τάς Μούσας. Άλλ’, ώς νομίζω, δεν στεροΰμεθα 

ποιημάτων αΰτοΰ είς τάς Μούσας, άτινα δμως ελάνθανον μέχρι τουδε «ως 

άδηλα», διότι οί φιλόλογοι δεν παρέβαλαν αυτά προς τά λεγομενα υπο του 

Συνεσίου. Έν Άνθ. Παλ. φέρεται έπίγραμμα «άδηλον Είς τάς Μούσας» 

Θ', 504 καί μετ’αυτό τό 505 «άλλο,^Είς τάς αΰτάς» περιλαμβάνον έννέα 

δίστιχα. Τό πρώτον έπίγραμμα έχει οΰτω: ^ 

Καλλιόπι 1 σοφίην ήρωΐδος ενρεν άοιδής' 

Κλειώ καλλιχόρον κιθάρης μελιηδέα μολπήν 

Ευτέρπη τραγικοΤο χορού πολνηχέα φωνήν 

Μελπομένη θνηιοϊσι μελ,ιφρονα βαρβιτον ενρε 

5 Τερψιχόρη χαρίεσσα πόρεν τεχνήμονας αυλούς- 

ΰμνους άθανάτων Έρατω πολυτερπεας ευρε 

τέρψισς όρχηθμοΐο Πολύμνια πάνσοφος ενρεν 

[αρμόνίην πάσησι Πολύμνια δώκεν αοιδαΐζ ] 

Ονρανίη πόλον ενρεν και ουρανίων χορόν άστρων 

10 κωμικόν ενρε Θάλ·.εια βίον και Ί]θεα κεδνα. , 

Έν στίχφ 4 είπεν ό ποιητής «πολνηχέα φωνήν» καθ’ "Ομηρον τ 521 «χεει 

πολνηχέα φωνήν* (ή Αηδών). Έν στ. 9 φέρεται ,Οίρανίη πόλον είρε καί 

ονοανίων χορόν Άντρων*. Ό Συνέσιος λέγει "Υμνφ Θ', 34 «χορός Άμβροτος 

άο'τίρων*. καί "Υμνφ Β', 19 «ρόος άοτέρων.. \ .. χορεύει*, ναι Υμνφ Δ 
158-159 «έβδοαάς άστρων | άντιχορενει» (ΐδ. τά είς τό έπίγραμμα Θ , 18 

γεγραμμένα έν τοϊς έμπροσθεν). Σημειωτέον δ’ δτι υπό τοΰ Συνεσίου λέγεται 

“Υμνφ Β', 39 κέξ. «δθεν εγκόσμιος ήδη | χορός άφθίτων άνάκτων ] γενετή¬ 

σιόν τε κΰδος | τό τε πρωτόσπορον είδος | νοεροις έμελψεν ΰμνοις». Παρα- 

πλησίως δ’ έλέχθη υπό τοΰ αΰτοΰ έν τφ ποιήματι τοΰ Οοό. ΟΠοΒοη. 

τώ έπιγεγραμμένφ «’Άλλο είς ώρολόγιον» (δπερ, ώς είπον, άνήκει είς τον 

Συνέσιον καί οΰχί είς τον Μεσομήδη), στ. 25 - 26 «θβμένου χορόν εις μετρον 

άφθίτων | κατεδείκνυτο πάσι τέχνα σοφά». Τό χωρίον ιοΰτο, δπερ έχει τας 

λέξεις «χορόν ..άφθίτων» συμφωνεί εντελώς προς τό χωρίον του Β Υμνου, 

δπερ έχει\άς λέξεις «χορός άφθίτων άνάκτων». «Άφϋιτοι» δέ η «άφθιτοι 

άνακτες» είνε κατά τον Συνέσιον οί άστέρες, οΐτινες υπ’ αΰτοΰ καλούνται και 

«μάκαρες» έν τφ αΰτφ “Υμνφ 37-38 «τά τ’ ένουσίων προλάμπει | μακάρων 

άγητά φέγγη», καί έν τφ ’Άλλφ είς ώρολόγιον ποιήματι στ.^1-2 «τις ετευξε<ν) 

χαλκελάτφ τέχνα | μακάρων δρόμον είς μέτρον άμέρας;» (6 κωδιξ έχει εζενξε, 

6 Υνί1πΓηο\νίΐ;ζ έγραψεν έτεύξατο καί εγώ ετενξε(ν) χάριν τοΰ^μέτρου). 

Παρατηρητέον δ’ έτι, δτι έν τφ Ύμνφ Είς την Ίσιν του Οοά. ΟίΐοΒ· 

φέρεται στ. 18-20 «άστεα διφρηλάτα’ ] πάντα δι ανακτόρων ί ’Ίσιδι χορεύεται». 
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0 \νϊ]&ηιο\νί£ζ εγραψεν εν στ. 18 «άστρα διφρήλατα*, όρθώς κατ3 εμέ, 6 δέ 
Πο^τη& «άοτέα διφρηλάτα». Ό Συνέσιος Ύμνφ Α' λέγει δα «ο καταιβάτας 

ες υλαν | νόος άφθιτος, τοκήων | θεοκοιράνων άπορρώξ» {στ. 81 κέξ.) «όλος 

δλον δεδυκώ? I ουρανών ελίσσει» {στ. 86- 87), και «το δ’ ολον 
τούτο φυλασσων | νενεμημέναισι μορφαΐς | μεμερισμένος παρέστη, | δ μέν 

αστέρων διφρείαις, | δ δ’ ες αγγέλων χορείας» (στ. 88-92). Ό Ηοπια (σ. 17) 

λεγει οτι ο ΐνιίαηιοννηζ γράψας «άστρα διφρήλατα» ήδΰνατο νά παραπέμψη 

εις τον "Υμνον εις Ήλιον, ιόν λεγόμενον τοϋ Μεσομήδους, εν φ φέρεται 

17-18 «σοί μέν χορός εϋδιος αστέρων | κατ’ "Ολυμπον άνακτα χορεύει». 

Ο Συνέσιος εγραψεν έν "Υμνφ Α', 91 «δ μέν άαιέρων διφρείαις» και έν 

Υμ'νφ εις την Ίσιν «άστρα διφρήλατα», καί έν Δίωνι 17, σ. 58 Β «καί 

τό Διός άρμα υμνήσει, καί ιάς ίεράς διφρείας των ένδεκα θεών» (κατά τον 

Πλάτωνα Φαίδρφ 246Ε-247ΒΟ). Πρβ. Εύριπ. Ανδρομέδα Άπ. 115 Ν. 

«ω Νυξ Ιερά, | ώς μακρόν ϊππευμα διώκεις ( άστεροειδέα νώτα διφρενονσ’ | 

αιθέρας ίεράς | τοϋ σεμνότατου δι’ Όλυμπου», καί Ίωνι 1150 κΐξ. «μελάμπε- 

πλος δέ^ Νύξ^ άσείρωτον ζυγοϊς | άχημ’ έπαλλεν άστρα δ' ώμάρτει θεά» 

(α μιμείται ό Τίβουλλος 2, 1, 87 «ΐαιιι Νοχ ΐιιπ&ϋ: εςαοδ, οηττηιη^ηε 

χβφιιηηΐιιι· | ηιαένή Ιαζάνο ήάετα /ν,ίνα είτυνο»), Θεόκρ. Β', 165-166 

*;·; χαίρετε δ’άλλοι [ αστέρες εύκήλυιο κατ’ άντνγα Ννκτός δπαδοί». Ταΰτα 
δ^ εχων προ οφθαλμών ύ Συνέσιος λέγει "Υμνώ Β', 7-8 περί τοϋ θεοΰ 

ιός έδωκεν άστρα νυκτί, ) περικοσμίαν χορείαν»."Εχω δέ νά παρατηρήσω έν τφ 

παρόντι μόνον, δτι ό Συνέσιος εΐπεν εν τω "Υμνώ εις την Ίσιν «πάντα δι’άνα- 

κτόρων | Ίσιδι χορεύεται», ή δέ γενική άνακτόρων δεν είνε τοϋ ονόματος 

άνακτορον, ώς^ ένομίσθη, αλλά τοϋ άνάκτωρ. Είνε δέ άνάκτορες κατά τον 

ποιητήν καί οί θεοί, ους μνημονεύει έν τφ "Υμνφ, καί τά διφρήλατα άστρα. 

Εν στ. 2 λέγει ό ποιητής «καλλιχόρον κιθάρης μελιηδέα μολπήν». Πρβ. 

Εύριπ. ίφ. Α. ^1037 «μετά τε φιλυχόρον κιθάρας». Πρός δέ τήν δλην ρήσιν 

πρβ. Συνέσιον "Υμνφ Α', 1-2 «άγε μοι, λίγεια φόρμιγξ, | μετά Τηΐαν 5οι- 

αν | μετά Λεσβιαν τε μολπάν | κτλ.».Ή δ’όμοιότης άμφοτέρων τών χωρίων, 

του τε ύμνου καί τον επιγράμματος, δηλοΐ κατ’ εμέ τον αυτόν ποιητήν. 

Σημειωτέον δτι έν στ. 4 τοϋ επιγράμματος φέρεται «Μελπομένη θνη- 

τοισι μελίφρονα βάρβιτον ενρε», αλλά παρά τφ Όρατίφ Οά. I, 1, 33 - 34 

άπαντμ «ηεο ΡοΙ^ιρηηια | Εεεόοιιηι πΊαο-Β Ιοηάετε όατΗΐοη». 

Ια δε έν στ. 10 «ήθεα κεδνά» είνε εΐρημένα καθ3 Ησίοδον Έργ. 699 

«παρθενικην δέ γαμεΐν, ώς κ3 ήθεα κεδνά διδάξης». Περί δέ τής μνείας τοϋ 
Ησιόδου υπό του Συνεσίου πρβ. Αΐγ. Β', 5, σ. 125 0. 

Αναβάλλων νά εξετάσω τό επίγραμμα Άνθ. Παλ. Θ', 505 έν τφ δευ- 

τερω μερει τήσδε τής πραγματείας, καλόν νομίζω νά διαλάβω έν τφ παρόντι 

περί τοϋ αδέσποτου επιγράμματος Άνθ. Παλ. Θ', 184. «Εις Πίνδαρον τον 

ποιητήν καί εις τούς λοιπούς λυρικούς», έ'τι δέ καί περί τοϋ αδέσποτου έπι- 
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γράμματος Άνθ. Οοΐΐ£πγ III, 73 «Εις τούς λυρικούς ποιητάς ήρφελεγεΐοι», 

άτινα, νομίζω, δύνανται νά άποδοθώσιν εις τον Συνέσιον. 

Άνθ. Παλ. Θ', 184. 

Πίνδαρε, Μονσάων ιερόν στόμα, καί λάλε Σειρήν 

Βακχυλάδη, Σαπφοϋς τ Αίολίδες χάριζες, 

γράμμα τ’ Ανακρείοντος, 'Ομηρικόν δς τ από ρεύμα 

εσπααας οίκείοις, Στησίχορέ, έν καματοις, 

5 ή τε Σιμωνίδεω γλυκερή σελάς, ήδν τε ΙΙειθοϋς, 

νΙβυκε, καί παίδων άνθος άμησάμενε, 

καί ξίφος Άλ,καίοιο, τό πολλάκις αίμα τυράννων 

έσπεισεν πάτρης θέσμια ρυόμενον, 

θηλωμελεϊς τ Άλκμάνος άηδόνες, ΐλατε, πόσης 

10 αρχήν οϊ λυρικής καί πέρας έπλάσατε. 

Ό δΙαθίηνθΙΙεΓ σημειοϋται: «Ερ. άπρεπο 1γπσοπιηι νοίαιτάππ οοη- 

Βηοηΐιί ϊιΐδΟΓΐρϊιιαι’ ίιιίδδε δίαίυϊί ΌΰΕπετ; νΐά. ρο&Ια, ίοΗ. Αίοαβυδ 

Μεδδεη., Ιιΐδίδδε Ιαηίιιηι ίη οηυηΐθταπόίδ 1γποίδ εοπιηιςιιε ΗικΗΒιΐδ 

αάιιηιΒΓαηάίδ». 

Στ. 1-2 «λάλε Σειρήν Βακχυλίδη».'0 Συνέσιος λέγει: Έπιστ.139 (σ. 724 

ΗογοΕ.) «εμέ γέ τοι καί παρών μέν ήρεις τή γλυκεία Σειρήνι τών λόγων», 

καί Έπιστ. 146 (σ. 729-730) «εγώ μέν ούν ού δι3 άλλο τι τάς Σειρήνας υπό 

τών ποιητών ηγούμαι βλασφημεΐσθαι, ή δτι τω μελιχρφ τής φωνής άπώλ- 

λυο ν... Σειρήνας γάρ αύτοΐς αϊνίττεσθαι τάς απολαυστικός ήδονάς. ..τί ούν 

άποδέουσιν είναι Σειρήνες αί τών σών έπιστολ,ών ήδοναί, κτλ.». Ί8. καί 

Έπιστ. 32 (σ. 654). Πρός δέ τό «Σαπφοϋς τ’ Αίολίδες χάριτες» πρβ. Συνέσ. 

Δίωνι 6, σ. 32 Β «τά έκ Χαρίτων μνεϊσθαι», καί Αΐγ. Α', 12, σ. 102 Ό «άλλ’ εθυε 

γάρ Πειθοΐ καί Μούοαις καί Χάρισιν», καί Έπιστ. 20 «τή τής γλώττης 

εύστομία καί χάριτι». 

Στ. 3-4 «ΓΟμηρικόν δς τ' από ρεύμα | έσπασας οίκείοις, Στησίχορέ εν 

καμάτοις». Ό Συνέσιος συνάπτει τόν "Ομηρον μετά τοϋ Στησιχόρου Περί 

ένυπν. 27, σ. 156 Β «ώσπερ "Ομηρος καί Στησίχορος τό μέν ηρωικόν φύλον 

διά τάς ποιήσεις αυτών έπικυδέστεροΐ’ εθεσαν και ημείς ωναμεθα τού ζήλον 

τής αρετής· αυτοί δέ τό γε έφ’ έαυτοΐς ήμελήθησαν, περί ών ον δεν έχομεν 

είπεΐν, ή δτι ποιηταί δεξιοί». 

Στ. 5-6 «ή τε Σιμωνίδεω γλυκερή σελίς». Τού Σιμωνίδου μνημονεύει 

ό Συνέσιος έν 3Επιστ. 49 (σ. 660 Ηετοΐι.), περί δέ τοϋ Ιβύκου λέγει «ήδν τε 

ΙΙειθοϋς... καί παίδων άνθος άμησάμενε». Πρβ. "Υμν. <Γ', 33 *πειθονς 

(ΙΙειθοϋς) πρανλωγον στέφοον άώτφ», Αΐγ. Α , 12, σ. 102 Π «αλλ έθυε γαρ 

Πειθοΐ καί Μούσαις καί Χάρισιν». 
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Στ. 7-8 «καί. ξίφος ’Άλκαίοιο, το πολλάκις αίμα τνράννων | εσπεισεν 

πάτρης θέσμια ρνόμενον». Περί του Αλκαίου μετά τοΰ 3Αρχιλόχου λέγει ό 

Συνέσιος Περί ένυπν. 27, σ. 156 Α «ώσπερ Αλκαίος τε καί Αρχίλοχος, οι 

δεδαπανήκασι την εΰστομίαν εις τον οίκεΐον βίον έκάτερος, καί τοίνυν ή δια¬ 

δοχή τοΰ χρόνου τηρεί την μνήμην, ών τε ήλγησαν, ών τε ήσθησαν». Εύλο¬ 

γον δ° είνε νά λέγη περί των αγώνων τοΰ Αλκαίου προς τους τυράννους τής 

εαυτού πατρίδος ό ποιητής τοΰ επιγράμματος Συνέσιος, επειδή καί αυτός 

επολέμησεν υπέρ τής ιδίας πατρίδος Κυρήνης. Πρβ. προς ταις αλλαις έπι- 

στολαις, εν αίς ποιείται λόγον ό Συνέσιος περί των αγώνων αΰτοΰ, μάλιστα 

τήν 107 Επιστολήν. Έν ταΰτη γράφει τω άδελφω αΰτοΰ «Ήδύς ει κωλΰων 

ημάς όπλα κατασκευάζεσθαι, των πολεμίων μεν επεχόντων καί λείαν άπαντα 

ποιουμένων καί άποσφαττόντων όσημέραι δήμους άθρόους... είτα λέξεις ως 

οΰκ εξόν ίδιώταις άνθρώποις όπλοφορεΐν, άποθνήσκειν δ5 εξόν, ε’ίπερ καί ή 

πολιτεία χαλεπαίνει τώ πειρωμένφ σώζεσθαι; άλλ’ εί μηδέν άλλο κερδανώ, 

τό γονν τούς νόμους γενέοθαι κυρίους άντί τούτων των άλαστόρων. κτλ.». 

Στ. 9 «θηλυμελεϊς τ.5 Άλκμάνος άηδόνες». Άφορώσι ταΰτα εις τα παρθέ- 

νεια τοΰ Άλκμάνος, τά υπό χορών παρθένων αδόμενα. Προς δέ τό «ΐλατε, 

πάσης | αρχήν οΐ... έπλάσατε» πρβ. Συνέσ. "Υμνώ Γ', 113-114 «μάκαρ, 

ΐλαθί μοι, | πάτερ, ϊλαθί μοι», ΑΙγ. Β', 6, σ. 125 0 «τά μέν, ίλήχοι τά ιερά 

ήμΐν», Ύμνφ Τ', 24 «Ιλήκοις επί σών στέμμασιν ύμνων». 

Σημ. Εϊπυν έν τοΐς έμπροσθεν δτι έν τω Εις Θεόδωρον έπιγράμματι 

άπαντώσιν άνωμαλίαι τινές περί τήν προσφδίαν, λινά άντί τοΰ λίνα (στ. 8) 

καί μίννρεται άντί τοΰ μΐνύρεται, (στ. 10). Πρβ. καί 'Υπατίά (Άνθ. Παλ. Θ', 

400), Συνέσ. "Υμνώ Γ', 255 «ον καταχϋθέν». Προς δέ τον 10 στίχον τοΰ 

επιγράμματος εις Θεόδωρον «τώ<5ε παρεζομένη μίννρεται» πρβ. “Ομ. Ε 889 

«μη τί μοι... παρεζόμένος μινύριζε». 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙ Τ1Ι ΙδΟΟίι ΕΠΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (337-1937) 

1. Πολλοί λόγοι πείθουσι τον Ελληνικόν κόσμον επί τή συμπληρώσει 

1600 ετών από τοΰ θανάτου τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, νά τελέση ιστορικόν 

μνημόσυνον τοΰ μεγάλου αΰτοκράτορος, τοΰ συνδέσαντος τό ονομάσου μέ 

κοσμοϊστορικά συμβάντα, σχετιζόμενα μέ. τον ιστορικόν^ βίον τής Ευρώπης, 

ιδιαιτέρως τής Ανατολής καί ιδιαίτατα τοΰ Ελληνισμού, μέ τήν Εκκλησίαν 

τοΰ Χρίστου καί τό μέγα Βυζαντιακόν κράτος. Διότι αυτός πρώτος ελυσε 

τό έπί δυο αιώνας ανοικτόν πρόβλημα τής τύχης τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

διά τής μετατροπής τής πόλεως - κράτους, ώς ήτο μέχρι προ μικρού ή Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, εις κράτος εΰρυτέρας εθνολογικής σημασίας, περιλάμβαναν τον 

ελληνορρωμαϊκόν κόσμον τής άρχαιότητος, κατά τήν μεγάλην αΰτοΰ σΰγκρουσιν 

προς τους βαρβάρους τής άπωτέρας καί τής Εγγύς Ανατολής. Δι αυτου 

η Μέση καί Δυτική Εΰρώπη παρεσκευάσθη νά δεχΟή τον βάρβαρον εκείνον 

κόσμον οΰχί ώς θυελλώδη Τυφώνα καταστροφής τοΰ ελληνορρωμαΐκοΰ πολι¬ 

τισμού, άλλ’ ώς παράγοντα νέας εκπολιτιστικής ζυμώσεως, προς δημιουργίαν 

νέου βίου, χωρίς καταστροφήν των θεμελίων τοΰ παλαιού. ΔΤ αυτού ειδικώ- 

τερον ό υπό τήν ρωμαϊκήν πτέρναν εξαντληθείς Ελληνισμός, Ανασυγκροτηθείς 

ώς εκπολιτιστική δυναμις, ύπό μορφήν κράτους εΰρυτέρας ή αί Άθήναι καί 

ή Ρώμη έννοιας, δι’ δλων 1000 ετών εξεπλήρωσε τό πρόγραμμα τής είρημένης 

εκπολιτιστικής ζυμώσεως, εκ τής συγκροΰσεως προς τον κόσμον τον βαρβα- 

ρικόν. Τέλος ή Χριστιανική Εκκλησία εις τό οξύ πνεύμα τοΰ Κωνσταντίνου 

οφείλει τήν οριστικήν αυτής νίκην εις τήν καί άλλως θριαμβευτικήν, πάλην 

αυτής προς τον εθνικόν κόσμον, άλλ’ εγκαίρως έπελθοΰσαν, δπως ενίσχυση τον 

άρχαϊον κόσμον, άπειληθέντα διά κοινωνικής άποσυνθέσεως καί καταστροφής, 

έκ τής βιαίας προς τούς βαρβάρους τής "Ανατολής καί τοΰ βορρά συγκρουσεως- 

επί δέ των οχθών τοΰ πατρίου Βοσπόρου, περί τό θειον Σΰμβολον τής νέας 

θρησκείας, δ μεν «πιστός βασιλεύς καί αΰτοκράτωρ Ρωμαίων», είτε ισπανός 

Θεοδόσιος ήτο, είτε ίλλυριός Αναστάσιος καί Ιουστινιανός είτε Μακεδών Βασί¬ 

λειος η Μικρασιάτης Νικηφόρος καί Τσιμισκής καί Κομνηνός καί Παλαιολόγος, 

τον «θειότατον» Κωνσταντίνον ανέγραφε πρόγονον καί προπάτορα- ο δε 

πολίτης τής θεοσώστου καί θεοφύλακτου και εΰδαίμονος πόλεως, τής «Κων¬ 

σταντίνου πόλεως», διατρέχων δι’ όλης τής ημέρας αΰτήν καί συναντων και 
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άντικρύζων τον υπερμεγέθη χαλκόΰν ανδριάντα του Ήρακλέους, τά θαυμάσια 
αγάλματα τής Σαμίας Ήρας, τής Λινδίας 5Αθήνας, τής Αφροδίτης τής Κνίδου, 

τον χρυσούν τής ελληνικής ελευθερίας τρίποδα τής νίκης των Πλαταιών και 
τόσα άλλα τής ελληνικής τέχνης καλλιστεύματα, μέ τά όποια, πάντοθεν τής 
κλασσικής ελληνικής γης συγκομισθέντα, έκόσμησεν ό Κωνσταντίνος την νέαν 
του πρωτεύουσαν, ό πολίτης αυτής πάντα ταύτα άνά παν βήμα προσβλέπων, 

εβλεπεν αναπηδώ σαν και άναθάλλουσαν τής παλαιάς ελληνικής κληρονομιάς 
την άφθιτον δόξαν. 

2. Καί συνήθως μέν παρ’ ήμΐν εξετάζεται ό μέγας αύτοκράτωρ από των 
άλλων απόψεων τής πολυσχιδούς αυτού δράσεως- εγώ δε θά αφιερώσω την 
μικράν ταυτην συμβολήν, εις την ιστορικήν εικόνα τής πολιτικής αυτού 
δράσεως εις τό τεταραγμένον πλαίσιον τού έλληνορρωμαϊκοϋ κόσμου τού Δ" 

αίώνος, οτε εύρίσκοντο υπό επίλυσιν τά ανωτέρω μνημονευθέντα μεγάλα 
παγκοσμίου σημασίας ζητήματα. Συνήθως τον Μ. Κωνσαντίνον εξετάζουν και 
γεραίρουν ώς τον έπισήμως άνακηρύξαντα καί όριστικώς έξασψαλίσαντά την 
νίκην τού Χριστιανισμού κατά τής πολυθεϊας, καί τής Όρθοδοξίας κατά τής 
αίρέσεως, ώς ΐσαπόστολον, ώς θεμελιωτήν τής μεγαλώνυμου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως καί τού ελληνικού κράτους τού Βυζαντίου. Δεν θά εΐνε όμως ούτε πλήρης 
ούτε όσον πρέπει φωτεινή ή είκών αυτού, εάν μη τοποθετήσωμεν αυτόν εις τό 
πλαίσιον τής πολιτικής καί στρατιωτικής καί κοινωνικής πραγματικότητος τών 
χρόνων αυτού, ώς ηγεμόνα τού Ρωμαϊκού κράτους καί δημιουργόν νέου πολι¬ 

τικού καθεστώτος, εις τό όποιον ή έπισημοποίησις τής νίκης τού Χριστιανισμού 
εΐνε εις έκ τών σπουδαιοτάτων παραγόντων, οΐτινες προήγαγον αυτόν εις 
αύτοκράτορα - δημιουργόν καί εισηγητήν νέας περιόδου εις τήν Τστορίαν 
τής Ευρώπης. 

3. Τό Ρωμαϊκόν κράτος, καθ’ ον χρόνον έγεννήθη ό Μ. Κωνσταντίνος, 

έκινδΰνευε νά διαλυθή καί εις οίκτρά νά καταπέση ερείπια. Έσωτερικώς από 
ενός αίώνος υπό φοβερών εμφυλίων κατεσπαράσσετο στάσεων, τάς οποίας 
έδημιούργησε καί συνετήρει τό χείριστον είδος τής στρατοκρατίας. Ή λεγομένη 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπαθεν ό,τι φυσικόν είνε νά πάθη πας πολιτικός 
οργανισμός, δστις έπεκτείνεται πέρα τών φυλετικών αυτού ορίων, διά τής 
υποταγής καί τής ύποδουλιυσεως άλλων φυλών μέ ιδίαν εθνικήν συνείδησιν 
καί φιλοτιμίαν. Ή διοίκησις καί έκμετάλλευσις τών κτήσεων τούτων υπό τής 
μητροπόλεοις διέσπα καί έξήντλει τήν συνοχήν τού κατακτητοΰ, εξησθένει 
αυτόν εις έμψυχον υλικόν, διοικητικόν καί στρατιωτικόν, καί ώδήγησε θάττον 
ή βραδύτερον εις τήν πτώσιν καί διάλυσιν τών αύτοκρατορικών κολοσσών, 

καί ταύτα άν μή συνέτρεχον καί άλλοι λόγοι, τήν πτώσιν καί διάλυσιν ταυτην 
έπιταχύνοντες. 

4. "Ολον τής Ρώμης τό πολιτικόν καί κρατικόν μεγαλεΐον περιορίζεται 
εις τούς 3 πρώτους αιώνας τής εύαυθεοας πολιτείας, οτε τόν πολίτην συνέδεε 
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καί ενέπνεεν ό δεσμός τής πατρίδας - Ρώμης, τής θρησκείας και της οικογένειας 
Ιπί τρεις αιώνας (500-200 π. X.)· ό ρωμαίος καί εντός τής πολεως και έκτος 
αυτής, είτε επαναστατών κατά τών Ιδίων άρχόντων είτε είς τα πεδία της 
μάχης πολεμών καί υποτάσσων τούς άλλους Ιταλούς επεδιωξε την ^επιβολήν 
καί επικράτησιν τών 3 τούτων αρχών, αί οποΐαι ^ασφαλίζουν του πολίτου 
τήν ευδαιμονίαν. Άλλ’ ή περί τήν Ρώμην καί ύπ’ αύτήν ένωσις της Ιταλίας 
δέν ικανοποίησε τόν ρωμαΐον πολίτην. Τά κύματα τής Μεσογείου και αι 
άκταί τού Άδρία τόν έφεραν είς επαφήν καί σύγκρουσιν προς την ναυτικήν 
δύναμιν τών Καρχηδονίων καί προς τόν εξηντλημένον κόσμον τών συντριμ¬ 

μάτων τής αύτοκρατορίας τού Μ. Αλεξάνδρου. Ό ρωμαίος πολίτης κατέβαλε 
καί εξηφάνισε τόν έμπορον Φοίνικα καί υπεδούλωσε τον κοσμοπολίτην και 
ένταυτώ μικροπολίτην "Ελληνα. ’Αλλ’ή πέρα τών ορίων τής Ιταλίας επεκτασις 
τής πόλεως-κράτους ήτο ή άρχή τής πτώσεως του κράτους εκείνου. Αι απέ¬ 

ραντοι καί μεμακρυσμέναι κτήσεις ποικίλων λαών μέ Ιδίαν φυλετικήν συνει- 

δησιν καί πολιτισμόν, άπήιησαν πολυπληθείς ρωμαίους διοικητας και δημο¬ 

σίους υπαλλήλους διά τήν υπέρ τής Ρώμης διοίκησιν καί έκμεταλλευσιν αυτών, 

καί Ιταλούς στρατιώτας προς συγκράτησιν είς ύποταγήν των κατακτηθεντων 
ξένων λαών. Άλλ’ ή επεκτασις τού ρωμαϊκού κράτους μέχρι του Δουναβεως 
καί τού Ρήνου προς Β., τού Ατλαντικού προς Δ., τής αφρικανικής έρημου 
προς Ν. καί προς Α. τού Εύφράτου, μοιραίως έφερε τήν Ρώμην είς σύγκρουσιν 
προς τόν εκείθεν τών συνόρων της τούτων βάρβαρον κόσμον, δστις ηδη απο 
τού γ' π. Χρ. αίώνος απειλητικός εκινήθη προς Δ. καί προς Ν., φευγων 
τά ψυχή τού δυσχειμέρου Βορρά καί τάς στέπας τής Ανατολής τάς έρημους. 

5. Ενώπιον τών απαιτήσεων τούτων τής διοικήσεως, εκμεταλλευοεως, 

συγκρατήσεως είς ύποταγήν τών κατακτηθεντων λαών καί τού κινδύνου του 
πανταχόθεν κατακλυσμού τών βαρβάρων, ή Ρώμη ταχέως εξηντλησε και τας 
ίδικάς της καί της Ιταλίας τάς άποθήκας ανθρωπίνου ύλικου. Ηδη απο του 
α'μ,Χρ. αίώνος, τού πρώτου τής μοναρχουμένης αυτοκρατορίας, αι στρα¬ 

τιωτικοί της μονάδες, οί λεγεώνες, άπετελοΰντο εκ ξένων, Ελλήνων, Αφρι¬ 

κανών, Γαλατών, Ίβήρων, Ιλλυριών, Θρακών καί Μικρασιατών, και μονον 
οί στρατηγοί καί ανώτεροι αξιωματικοί ή σαν Ιταλοί και σπανιως Ρωμαίοι. 
Οί γνήσιοι Ιταλοί καί Ρωμαίοι ήδη από τού β' π. Χρ. αίώνος ειχον διασκορ- 

πισθή πανταχού τών κτήσεων είς τάς στρατιωτικός ή εμπορικός αποικίας της 
Ρώμη:, ή ώς διπασταί, διοικητικοί καί οικονομικοί υπάλληλοι, και μετά ενα 
ή δύο αιώνας ούδέν έξ αυτών υπελείφθη ή μόνον τό οικογενειακόν ονομα 
καί ό τίτλος τής αποικίας, καί ταύτα δυσδιάκριτα εν μέσφ του ελληνικού 
ή εξελληνισμένου περιβάλλοντος τής Έλληνοασιατικής Ανατολής η της ΙΡΨ 
ρικής καί Κελτικής Δύσεως. ’Ήδη δέ ό Τιβέριος, τήν επαύριον της ιδρυσεως 
τής αύτοκρατορίας τού Αύγούστου, προ τής λειψανδρίας, ή οποία την Ιταλίαν 
έμάστιζε, διά νόμου άπηγόρευσε τήν έξω τής Ιταλίας επιστρατευσιν των 
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Ρωμαίων και των Ιταλών λ Οι ρωμαϊκοί αετοί έπαυσαν νά εινε τό θαυμα¬ 

τουργόν συ μβολον τής Ρωμαϊκής πολίτικης ιδέας καί του στρατιωτικού μεγα¬ 

λείου καί απέβησαν απλουν σημείον στρατιωτικής υπηρεσίας. Οί στραπώται 

έπαυσαν υπηρετοΰντες την Ρώμην, άλλα μόνον τον έκάστοτε στρατηγόν, καί 

ταΰτα εφ" όσον οΰτος ικανοποιεί τάς τοπικάς αυτών και ταξικάς απαιτήσεις 

και φιλοδοξίας. "Οταν δέ επί του θρόνου εκάθηντο άνθρωποι τερατώδεις 

ώς οί Ιίαλλιγουλαι καί Νέρωνες καί Βιτέλιοι καί Δομιτιανοί καί Καρακάλαι 

και Ηλιογάβαλοι, τότε οί φιλόδοξοι στρατηγοί έξηγόραζον τό στέμμα θυσιά- 

ζοντες^ την πειθαρχίαν του στρατεύματος, επί των ασπίδων του οποίου ανα¬ 

βιβαζόμενοι έλάμβανον αυτό, σκορπίζοντες εις τούς στρατιώτας ά'φθονον 

πλούτον καί άφθονωτέρας υποσχέσεις λεηλασίας τών επαρχιών καί τής Ρώμης. 

Τάς παραμονάς τής γεννήσεως τού Κωνσταντίνου ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

είχε 2-3-5-8-12 συγχρόνως αύτοκράτορας, οί όποιοι υπό τούς αυτούς ρωμαϊ¬ 

κούς αετούς έπολέμουν τερατώδη κατ'' άλλήλων εμφύλιον πόλεμον καί συγχρό¬ 

νως^ σκληρούς^ ιεξήγον αγώνας κατά τών επιδρομών τών γειτόνων βαρβάρων. 

Ο ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός ώς πρώτον σεσηπότα καρπόν άπέδωκε την στρα¬ 

τοκρατίαν δια τής διαφθοράς τού στρατευομένου πολίτου, επειδή έ'λειψεν 

ή ιδέα τής πατρίδος Ρώμης, τής μακρυνής κυριάρχου αλλ" άνευ στρατιωταόν 

καί στρατηγών πόλεως, τών ονομάτων καί τής αρετής τών οποίων ουδ’ ή 

ελάχιστη καί μακρυνή ε'τι άπήχησις ύπελείπετο πλέον. 

6. Άλλ" ο τοιουτοτρόπως διαφθαρείς στρατός άπέβη καί ποσοτικώς 

ασθενής. Καί οσάκις δεν διεσπάτο υπό τών πολλών συγχρόνων αύτοκρατό- 

ροον εις τους εμφυλίους πολέμους, κατεκερματίζετο εις άπεράντους μονάδας 

4 ή 6 ή τό πολύ Ιο χιλιάδων άνδρών, αί όποΐαι άπεστέλλοντο εις τά διά¬ 

φορα σημεία των απεράντων τού κράτους συνόρων, προς άμυναν κατά τών 

απειλουμένων εισβολών τών Περσών, "Αράβων, Μαυριτανών τής ΒΔ. "Αφρι¬ 

κής, Καληδονίων τής Σκωτίας καί τών εκεΐθεν τού Ρήνου καί τού Δουνά- 

βεως γερμανικών ή σκυθικών λαών. Εύνόητον εινε ότι προ τόσφ ασθενών 

αμυντικών δυνάμεων, οί πολυπληθείς έκάστοτε έπερχόμενοι βάρβαροι συνή¬ 

θως καί ευκόλως ενικών καί βαθέως είς τήν χώραν είσέδυον. Οί περί την 

Αδριανουπολιν ετι τφ 378 νικήσαντες τον Ούάλεντα Γότθοι δεν ήσαν περισ¬ 

σότερός των 10,000, οί 5έ μετά 50 έτη τήν Β. "Αφρικήν κατακτήσαντες Βάν¬ 

δαλος ήσαν συν γυναιξί καί τέκνοις 80,000, ών 20,000 μόνον ήσαν πολεμι- 

στας2. Αυτή ή το ή θέσις τού ρωμαϊκού κράτους από άπόψεως εξωτερικής 

άμυνης καί ασφαλείας: Στρατός άνευ φυλετικής ένότηιος καί συνειδήσεως 

Είς τάς αναγραφής των λεγεώνων τών μετά του Τραϊανού διαβάντων τον Δού- 

ναβιν και πολεμησάντων τούς Δάκας δέν άναφέρονται ούτε ιταλικοί πολύ δ’ όλιγώτερον 
ρωμαϊκαί στρατιιυυικαι μονάδες. 

Ρετά. Εοΐ; Ι,α ίιη άα ητοπάε 3-ΐτΐίςηε οι Ιο άόδαί άιι Μονεη-άετβ. 1927 Ρατώ 
ρ. 262 -263. ' * 
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«I άνευ πειθαρχίας άπεξενωμένος άπό τού διοικητικού χέντβοι,, βιασμέ¬ 

νος και ενώπιον καθημερινού κινδύνου έπιθέσεως εξωθβν και υπο στρατη¬ 

γούς φίλοδόξουτ, αποβλέποντας πρός τό στέμμα. , . . . , 

' 7 -Απειλητικότερος καί διά τού κράτους τήν συνοχήν και δια την δια- 

τήρησιν τού κοινωνικού καθεστώτος ήτο ό παράγων δ οίκονομιχδς. ΕΙς τας 

απέραντους καί παραγωγικώς άνίσους καί άνομοίας επαρχίας της αυτοκρατο- 

οίαν δέν ΰπήρχεν ένιαϊον καί ομοιόμορφον φορολογικού σύστημα. Οι φοροι 

κατεβάλλοντο κατά τρόπους ποικίλους καί άτάκτως καί με φοβέρας χαταχρη- 

σεις είς βάρος καί τού φορολογούμενου πλυθυσμοί και του δημοσίου Ταμείου. 

Ή κατανομή τοϋ πλούτου ήτο άν,σος: ολόκληροι έπαρχιαι ησαν βυθισμένοι 

είς οικονομικήν αθλιότητα, Ινφ συνήντα τις άκόμη πολλούς βαθύπλουτους 

ανθρώπους. Ό έμπορικός τοϋ κράτους προϋπολογισμός απεληγεν εκαστ » 

είς βάρος τής «αγωγής, ή«5, κατά τόν Πλίν.ον, είς μεν το μετά των_ Ινδιών 

εμπόριο» ύπελείπετο τής έχεϊθεν εισαγωγής χατα 300 εχατ. δβαχμ»ν (600 

,ιλ. λιρών), εις δέ τό μετά τής Κίνας κατά 200 εκατομμύρια *. Το αυτοχρ, 

νόμισμα ήδη άπό τοϋ Αύγουστου ήρχισε νά Ιχπίπτη, απο δε του* 

χαί τελείως «έπεσε· τό άργυροϋν νόμισμα ήτο νοθευμενον χατα 98 /. και ως 

μόνον άνόθευτον άπέμεινε τό χαλκοϋν«. Ή κοπή νομισμάτων δεν ήτο άπο- 

κλειστικόν προνόμιον μόνου τοϋ κράτους, άλλα καί τών επαρχιών και χωρι¬ 

στών έτι πόλεων». Έκτών άδιακόπων δέ κατά τον<γ αιώνα εσωτερικών 

ταοαχών καί τών συχνών βαρβαρικών έπιδρομών, ολοκληροι μεγάλοι έκτα- 

σεις ΐοϋ κράτους ήρημώθησαν, οί κάτοικοι τής ύπαιθρον συνεκεντρωθησαν 

είς τάς πόλεις καί ή γεωργία σχεδόν ένεκρωθη τελείως*. Ιδίως επαθον^λει¬ 

ψανδρίαν μεγάλην αΐ ελληνικοί χώροι τού Αίμου, οπού δια του Ευξει 

καί τοϋ Δουνάβεως έπήρχοντο πολλάκις βάρβαροι σψαζοντες λεηλατουντες 

καί αιχμαλώτους άπάγοντες. Ή οικονομική κατάπτωσις, η πτωχεία και η πείνα 

εινε γνωστόν πού οδηγούν-τό δτομον είς τό έγκλημα, τα πληθη εις τας κοι¬ 

νωνικός καί πολίτικος επαναστάσεις. Ήδη ό "Ομηρος είπε: .Ου γαρ τι στυ¬ 

γερή επί γαστέρι κύντερον άλλον διηυκολύνετο ή οδος προς την διδασκαλίαν 

τοϋ"Χριστού είπόντος . Εύαγγελίσασθαι πτωχοΐς άπέσταλκε με» και «δεύτε 

πρός με πάντες οί κσπιώντες καί πεφορτισμένοι κάγω άναπαυσωγμας». _ 

8. Τρίτος ισχυρός παράγων τής πρός διάλυσιν φοράς του ρωμαϊκού 

κράτους ήτο ή πτώοις τών πνευματικών αξιών τής θρησκείας και της φι α> 

Ε3. Οϊνΐΐΐδίΐίίοη Βγζαΐΐύηε άβ 330-1453, μετάφρ. Ρ Ι^νγ. 

1934 ρ. 12-13. 
* δ. Κ. 3-η οΐιτΐ3 η-Εέ νγ, ”Ενθ ανωτ. ρ. 14. ΑΙίίΐάείΒΪβ άεΓ 
* I αι 1ιο ί - Β 1 ϋ.πι η ογ, ϋίε αηάΡεη Μΰηκη... Ιιεπηίδ^. ν. Κ§1. ΑΚ&άεωιε σετ 

τνίεεεηεοΐιπίίβη. Βετιά II, Ετεΐετ ΤΗ«1, ΗαίΙ I (1912) ρ. 187 καί 616. , 
* Έ, τή εόρωκαϊκή Έλλάδ, φοβερά έρημωσις μαρτυρεΐται ηδη ^ ^ ®ονταρχο 

Δίωνος τοϋ Χρυσοστόμου καί μάλιστα τοϋ Παυσανίαν οτε η χωρα ουδε 3,000 σ,ρατα» 

τας ήδύνατο νά δώση. (Κ. Παπαροηγοπ. Ιστορία Β . β . ο. ο9 εκθ. ε . 1925). 
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σοφιχης σκέψεως. Οί θεοί του Όλυμπου καί εις τό Καπιτώλιον μετοικήσαν- 

τεςπρο πολλου ηδη μετεβλήθησαν εις σκιάς χωρίς ηθικόν περιεχόμενον. Φιλό¬ 

ξενή σαντες εις τον ουρανόν ολα τά ζώα καί τά πτηνά τής Αίγυπτου, τούς 

αίμοβόρους δαίμονας τής Φοινίκης, τής Ασσυρίας τά έξαπτέρυγα καί πολυόμ- 

ματα τέρατα καί τέλος τούς αύτοκράτορας - θεούς Τιβερίους καί Κλαυδίους 

καί Κομμόδους, κατέρριψαν αυτήν τήν έννοιαν τής θεότητος, υπό τά δυνατά 

πλήγματα τής^σατΰρας ενός Ίουβενάλη 1 εν Ρώμη, ενός ανώτατου δικαστού, 

τού Λουκιανού, έν Αλεξάνδρειά2. Ένφ δέ ούτως ό πολίτης καί ή οικογένεια 

εις τάς κοινωνικός αυτών σχέσεις έλύοντο παντός δεσμού καί χαλινού προς 

το άνώτερον κύρος τού θείου, ή προς τό οποίον εμπιστοσύνη καί πίστις 

τέλεον είχεν έκλίπει, ή φιλοσοφική σκέψις, διασπασθείσα εις πάμπολλα καί 

προς ά'λληλα συγκρουόμενα συστήματα, έξησθένισε τήν φυσικήν τού ανθρώ¬ 

που λογικήν διά των σοφισμάτων καί μετέβαλε τήν δικαιοσύνην εις κενολό- 

γον σοφιστικήν, 

9. Αυτή η το ή εικών τής μεγάλης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά τά 

τέλη του γ, αίώνος: Ή Ρώμη τού στενού Λατίου υπό βασιλείς, επί 21/* 

αιώνας παρέμεινεν εστία μικρού φυλετικόν κράτους· επί άλλους 3 αιώνας καί 

!π0, δρ^οκ2αηκ°ν πολίτευμα μετέβαλε τήν συγγενή Ιταλίαν εις εύρύτερον 

άλλ’ επίσης φυλετικόν πολιτικόν συγκρότημα, διά τής στρατιωτικής αρετής 

καί τής θρησκευτικότητος. Έπι άλλους δύο αιώνας, ύπό αύτοκρατορικήν 

μοναρχίαν,^ μετεβλήθη εις ιμπεριαλιστικόν κράτος, αφού δμως εθυσίασε τήν 

πολιτικήν αρετήν καί τήν αγνότητα τών κοινωνικών ηθών καί αντικατέστησε 

τον ισχυρόν φυλετικόν παράγοντα τής ήνωμένης Ιταλίας διά τού ολιγώτερον 

αισθητού δεσμού τού κράτους εκμεταλλευτού τών οικονομικών δυνάμεων τών 

υπηκόων, φυλετικώς καί έκπολιτιστικώς ξένων προς τήν Ρώμην καί τήν 

Ιταλίαν. Ή υπερβολική επέκτασις των συνόρων τού μωσαϊκού - κράτους 

κατ ανάγκην μετέβαλε τό κατακτητικόν αυτού δργανον, τον στρατόν τών Σκι- 

πιώνων, τών Πομπηιών καί τών Καισάρων, εις μέσον αμυντικόν, χωρίς τήν 

στρατιωτικήν αρετήν τών Βρούτον καί Αίμιλίο>ν Παύλον καί τό προσωπικόν 

κύρος τού Φλαμινίνου, τού Καίσαρος καί τού Τραϊανού. Τούς δύο τελευταίους 

αιώνας, β', καί γ', ή επιβλητική ανάγκη τής άμύνης τού κράτους μετέφερε 

τό κέντρον τής βαρύτητος από τής Ρώμης καί τής Ιταλίας εις τάς μακρυνάς 

κτήσεις, προς τά σημεία τού εξωτερικού κινδύνου, από τού Καπιτωλίου καί 

τής Συγκλήτου εις τό στρατόπεδον καί τάς φιλοδοξίας τών στρατηγών καί 

τών τυχαρπάστων καί ημερόβιων αύτοκρατόρων. Έκ τής Ρώμης ύπελείπετο 

μόνον τό όνομα καί τό άπομεμακρυσμένον ιστορικόν κύρος, τά μεγάλα οικο¬ 

δομήματα τού παρελθόντος καί ταπεινή καί δουλόφρων αριστοκρατία, πλη- 

Κατά τόν πρώτον δη λ. μεσοϋντα αιώνα καί τήν αρχήν τοϋ δευτέρου μ. X. 

2 Βλ. τούς πλείστους διαλόγους του, ίδίςι τούς «των Θεών», τούς «Νεκρικούς», τόν 
«Δία τραγφδόν». 
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ρούσα τά στελέχη τής διοικήσεως καί τήν ιεραρχίαν τών ανακτορικών βαθμού¬ 

χων. Πέριξ αυτής καί εις τής Ρώμης τάς οδούς καί τάς ρύμας, αΐ απομεμα- 

κρυσμέναι κτήσεις καί έπαρχίαι εϊχον εγκαταστήσει, εις μικρογραφικά πλαίσια, 

όλους τούς πολιτισμούς τού αρχαίου κόσμου, από τής θορυβώδους φλυαρίας 

τών φιλοσόφων και τών τερατωδών θρησκευτικών τελετών μέχρι τών μυστη¬ 

ριωδών υπογείων μαγγιπείων1, όπου διεφθείρετο ή -ψυχή καί τό σώμα τών 

ανθρώπων όλων τών τάξεων. Τί ήδύνατο ή τοιαύτη “Ρώμη να δώση προς 

σωτηρίαν καί άνόρθωσιν τού καταρρέοντος κράτους; Ούδέν ούδ’ αυτήν την 

τήν πολυύμνητον νομοθεσίαν της. Διά τούτο οί τελευταίοι αύτοκρατορες τού 

γ' αίώνος άπέφευγον νά διαμένουν εις αυτήν ως πρωτεύουσαν, προτιμώντες 

αυτής πάσαν άλλην πόλιν, τό ιταλικόν Μεδιόλανον, τούς Τρεβΐ]ρους τής Γαλ¬ 

λίας, τήν Μικρασιατικήν Νικομήδειαν. Εις δετήν Ρώμην έτέλουν μόνον τούς 

θριάμβους των διότι μόνον εκεί έκ μακράς παραδόσεως έγνώριζον τήν μεγα¬ 

λοπρεπή εθιμοτυπίαν τών τοιούτων τελειών. 

10. Τό κράτος ούτω παραπαΐον εν μέσφ πολλών καί προφανών κίνδυνων 

διαλύσεως άνεζήτει σωτήρα’ και τοιούτος σωτήρ άπεδείχθη^ό Κωνσταντίνος. 

Έπεχείρησαν καί άλλοι προ αυτού νά σώσουν τό κράτος ώς ό Αύρηλιανός 

καί μάλιστα ό Διοκλητιανός· άλλ’ ούτοι άπέτυχον ή διότι προώρως έξέλιπον 

έκ τού κόσμου ώς υ Αύρηλιανός καί ό Κλαύδιος θ Β.', ή διότι τόν κίνδυνον 

καί τά μέσα τής σωτηρίας μονυμερώς καί εσφαλμένος άντελήφθησαν. Πρύ 

πυλλού ήδη ήχο φανερόν ότι τό προέχον καί επείγον ζήτημα ή το ή άμυνα 

τών συνόρων τού κράτους καί ή περιστολή τών χωριστικών τάσεων εις τό 

εσωτερικόν.Ό Διοκλητιανός επεδίωξε νά θεραπεύση τούτο διαιρών τό κράτος 

εις δύο μεγάλα τμήματα, με δύο αύτοκράτορας, μέ κοινήν όμως εσωτερικήν 

πολιτικήν καί κοινήν νομοθεσίαν. Οί δύο Αυγουστοι αύτοκρατορες, ο Διοκλη- 

τιανός έκ Νικομήδειας έν Ανατολή μέ βοηθόν-καίσαρα τόν γαμβρόν του 

Γαλέριον, άνέλαβε ν’ άποκρούση τόν έξ "Ανατολών καί Βορρά κίνδυνον τής 

επιδρομής τών Περσών καί τών Γότθων ό δέ Μαξιμιανός εν I αλλίςι μέ βοη¬ 

θόν-καίσαρα Κωνστάντιον τόν Χλωρόν, εφραττε τα δυτικά καί ΒΔ. σύνορα 

κατά τής αδιάκοπου τών Γερμανών πιέσεως. Τό πείραμα τής διαιρέσετος ταύ- 

της ήχο έν τινι μέτρφ ένδεδειγμένον, ού μόνον διά τήν έκτασιν τού εξω¬ 

τερικού κινδύνου από τής άπωτάτης Ανατολής μέχρι τού Ρήνου και τής 

Βρεττανίας, άλλα καί διά τήν ουσιώδη διαφοράν τών δύο ήμίσεοον του κρά¬ 

τους εκατέρωθεν τού "Αδρία. Ή "Ρωμαϊκή κατάκτησις έν "Ανατολή δεν έξε- 

λατίνισε τόν έλληνοασιατικόν κόσμον, αλλά μάλλον διά τής ελληνικής γλωσσης 

προοέδωκεν εις αυτόν ενότητα διά τής πολιτικής ίσοπεδώσεως· ή ρωμαϊκή 

κατάκτησις υιοθέτησε τήν ελληνικήν γλώσσαν καί δι’ αυτής τόν ελληνικόν 

πολιτισμόν ώς μέσον πολιτικής έπιβολής. Έν αυτή τή Ρα>μΐΙ τό ελληνιστί 

’ Θεοφάν., Χρον. σ. 74, 3 εκδ. ϋε Βοογ, 
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διαλέγεσθαι ή το εύγενείας «πόδειξις και ανώτερου πολιτισμοί). Προ δυο έ'τι 

αιώνων ό άπ. Παύλος ελληνιστί έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολήν του, 

ώς μετ' ολίγον ό άγ. Ιγνάτιος, καί οί πλεϊστοι δέ των παπών μέχρι του τέλους 

του γ.' αϊώνος ή σαν ελληνες καί ελληνιστί μέχρι τότε έτελείτο εν 'Ρώμη ή 

χριστιαντκή λειτουργία1. Οί άπολογηταΐ τοΰ Χριστιανισμού ελληνιστί ύπέβαλ- 

λον εις τούς αύτοκράτορας τής νέας θρησκείας την ύπεράσπισιν καί εξ αυτής 

τής γαλλικής Λυών ό μικρασιάτης επίσκοπος Ειρηναίος ελληνιστί προς τον 

έν Ρώμη συνάδελφόν του έγραφε. Ή άξεστος τού Κάτωνος Ρώμη είχε 

πνίγη εις την απεραντον θαλασσαν τού Ελληνισμού·*. 'Η Δύσις τουναντίον 

πέραν των "Άλπεων καί των Πυρρηναίων καί τής Μάγχης καί ή ΒΔ. Αφρική 

διά τής λατινικής γλώσσης έδέχθη τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς 

τής Ρώμης και παρεμεινε μέχρι τέλους τού Δ/ αιώνος σχεδόν άνεπίμεικτος 

καί ξένη προς την Ανατολήν. Ήτο λοιπόν ένδεδειγμένη ή διαίρεσις τού 

κράτους υπό τού Διοκλητιανού. 

11. Άλλα τό πρώτον τούτο σωτήριον μέτρον έπετυχεν ενός μόνου αντι¬ 

κειμενικού σκοπού, τής άποκροΰσεως τών Περσών παρά τον Ευφράτην καί 

τών Γερμανών παρά τον Ρήνον, καί εσωτερικούς έπνίγη ή έπανάστασις τοΰ 

στρατηγού Άχιλλέως, άνακηρυχθέντος αύτοκράτορος έν Αίγύπτω, καί τοΰ 

Καραΰσου εις την Βρεττάνην τής Γαλλίας3· ήσαν δυο τελευταίοι απηχήσεις 

τής έκπνεοΰσης στρατοκρατίας. Τά δύο δμως άλλα, επίσης σπουδαιότατα, 

στοιχεία τής σωτήριας τοΰ Ρωμαϊκού κράτους—τό οικονομικόν καί θρησκευ¬ 

τικόν — άπώείχϋηοαν ανώτερα τών δυνάμεων τού Διοκλητιανού καί τών 

συναδέλφων του. Ή θρησκευτική κατάστασις τού 'Ρωμαϊκοΰ κράτους καί 

ή υπ’ αυτής επηρεαζόμενη κοινωνική ήτο τερατώδης. Τό έλληνορρωμαϊκόν 

Πάνθεον περιήλθεν εις τοιαύτην κατάπτωσιν, ώστε ούδ’ ό αμαθής όχλος έπη- 

ρεάζετο υπό τής πίστεως εις τούς θεούς εις τον δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον4. 

Οί φρονιμώτατοι δέ καί σοφώτατοι τών εθνικών συγγραφέων καί φιλοσό- 

^ Ο «101168 π 6, ΗΪ5ΐοίΓ6 αηοΐβηιιβ άε 1'Ε81Ϊ56 I. I ρ. 324. Τά δ’επιτάφια επι¬ 

γράμματα τών παπών μέ£ρι αύτοϋ τοΰ Γαΐου (1296) έγράφοντο καί σφξονται ελληνιστί. 

Ού μόνον τά θέματα τής κλασσικής ρωμαϊκής ποιήσεως έλαμβάνοντο εκ τοΰ έλλη- 

νικοϋ Παρνασσού, άλλά καί αύταί αί έπιγραφαί τών δραμάτων καί κωμψδιών· π.χ. οί 
«Αδελφοί * τοΰ Μενάνδρου έγιναν «Αάεϊίοϊ» του ρωμαίου Τερεντίου, δστις έγραψε καί 
τόν «ΗοΗαΙοηΙΪΓηοΓουηιεηοη» (ό Έαυτοντιμωροΰμενος) καί τον «Εύνοΰχον»,ό Ρποανΐτιε 
(-(•132 π.Χ.) έγραψεν «Άντιόπην», ό Πλαϋτος τόν «Αμφιτρύωνα». Ό Βεργίλιος αντέ¬ 

γραψε τόν "Ομηρον, ό Όράτιος τούς έλληνας λυρικούς είλικρινώς είπών ότι «ή Ελλάς 
κατακτηθεΐσα τόν άγριον νικητήν έταπείνωσε καί εις τό άγροικον Λάτιον τάς τέχνας 
είσήγαγε». Αυτός ό Μάρκος Αύρήλιος τά «Εις εαυτόν» έγραψεν ελληνιστί. 

3 Θεοφάν., Χρον. σ. 8, πρβλ. ΒεΠοΗπί-Σ, Λάμπρου, Ρωμαϊκή Ιστορία 
τ. Β'. σ. 43. 

Αγ η ο 1) ί ί, I, 24 (έκδ· ΚεϊίίεΓδοίιείά. 16). Μακαρίου Μάγνητος. ’Αποκριτ. 4, 

3 ένθ’ αναγράφεται ή περί τούτου μαρτυρία τοΰ εθνικού φιλοσόφου Πορφυρίου. 
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φων ήναγκάσθησαν νά καθαρίσουν τήν θρησκευτικήν μυθολογίαν δΓ άλλη- 

γορικής ερμηνείας τών παραλόγων καί ανήθικων μύθων αυτής. Επειδή δε 
τούτο δεν έθεράπευε τό κακόν, οί αυτοκράτορες συνεκέντρωσαν δλην την 
θρησκευτικότητα είς τήν λατρείαν τής θεάς-Ρώμης καί τού ζώντος θεού- 

αύτοκράτορος. Άλλ’ οί μέν πλεϊστοι αυτοκράτορες διά τού διεφθαρμένου των 
βίου εγελοιοποίησαν τήν δύναμιν τής θεότητός των, ή δέ Ρωμη^πατα τον 
γ. αΙώνα έπαυσεν έπιβαλλομένη ώς πρωτεύουσα καί κέντρον τοΰ^ κράτους. 

12. Έν τώ μεταξύ δμως έκ τής άπομεμακρυσμένης καί ταπεινής Παλαι¬ 

στίνης είχε προέλθη νέα θρησκεία, ό Χριστιανισμός, τού οποίου ή μέν 
δογματική διδασκαλία ήτο τι νέον διά τήν ελληνορρωμαϊκήν θρησκευτικήν 
σκέψιν, ή δέ ηθική έπικυρούσα δ,τι έδίδαξεν ή ελληνική φιλοσοφία και το 
παλαιόν ρωμαϊκόν δίκαιον, άπέβαλλε τήν αδυναμίαν τής φιλοσοφικής ^ελευ¬ 

θερίας καί περιεβάλλετο τό κύρος καί τήν δύναμιν τής θείας προελευσεως. 

Άρνηθείς νά προέλθη ώς παραφυάς τού Ιουδαϊσμού, ώς κατ αρχας τον 
εξέλαβον καί οί Ιουδαίοι καί οί έθνικοί1, ό χριστιανισμός ενεφανίσθη αντι¬ 

μέτωπος καί προς τήν πολύμορφον είδωλολατρείαν καί προς τον παρερμη- 

νευθέντα Ιουδαϊσμόν. Παρά τόν τραχύν δέ πόλεμον περί ζωής και θανατου, 

τόν οποίον επί 272 αιώνας διεξήγαγον κατ5 αυτού οί εθνικοί καί οι Ιουδαίοι, 
6 χριστιανισμός επεβλήθη, άφού διά μέν τών άπολογητών του κατέρριψε την 
μίαν μετά τήν άλλην τάς κατ’ αυτού κατηγορίας έπί άθεΐφ, δεισιδαιμονία και 
προδοσία τής άσφαλείας τού κράτους, διά δέ τού ηθικού αύτού βίου άνέτρε- 

ψεν δλας τάς συκοφαντίας έπί άνηθικότητι καί μιαιφονία. Άν περί τα^τέλη 
έτι τού β' αιώνος δ Τερτουλλιανός υπερβολικώς έτόλμα νά εί'πη δτι άν οί 
Χριστιανοί ήθελον δμαδικώς εγκαταλίπει τήν αυτοκρατορίαν θά αφιναν το 
κενόν όπισθεν των, περί τά τέλη δμως τού γ' αιώνος, άπετέλουν τό 7δ ™ 

δλου πληθυσμού τού Ρ. κράτους, είς δλας τάς κοινωνικός τάξεις: τόν πολιτι¬ 

κόν καί τόν αγροτικόν πληθυσμόν, είς τόν στρατόν, είς την Σύγκλητον, είς 
αυτό τό οίκεΐον περιβάλλον τού Διοκλητιανού, τού Γαλερίου καί Κωνσταν- 

τίου τού Χλωρού2. Αί επαρχίαι τού Κράτους ήσαν πλήρεις ώργανωμενων 
εκκλησιών, μέ πολυπληθή κλήρον, δστις συχνά είς πολυπληθείς συνόδους 
συνήρχετο καί κοινού διαφέροντος ζητήματα έ'λυε 3. Προ πολλου λοιπον και 
άοιθμητικώς καί από εύρύτητος επιβολής, ο χριστιανισμός άφήκε πολύ όπίσω 
του καί τόν φυλετικόν Ιουδαϊσμόν καί τόν περσικόν Μιθραϊσμόν4. Οι αυτο¬ 

ί Πλήν τών πρώτων αμφιβολιών τοΰ άπ. Πέτρου (πράξ. 9, 11 -16. 28. 44. καί 28, 22. 
Γαλάτ 2 11 - 15) πρβλ. πράξ. 28,22 και εξ. „ . _ , » 

5 Εύσε β. Έκκλ Τστ. 8. 1. 3. «Οΐ (βασιλείς καί επί πάσιν άρχοντες) τοις οικείους εις 
πρόσωπον έπί’τώ θείω παρρησιαζομένοις λόγφ τβ και βιφ ουνεχωρουν, γαμεταις και 
παισί καί οίκεταίς, μώνονουχί καί έγκαυχάοθαι επι τη παρρησιςι της πιστεως επιτρεπον 
τες»· καί 8, 11, 1 - 2. πρβλ. και Εαοίαη I. Όε ®οΠ. ρειβεε. 15. 

ί ρΓαίωοηΐ: ΤεχΙεΤεΜιιόηιηιίθηίδ ίί§πΓέε τεΐδίίίε *π ευ1ίε_06 Μίΐΐιτα 2 τόμοι 
ΒπιχεΙΙεΞ 1896 -1899 καί I) υ. ο 1ι ε 5 η ε : ΗίεΙ. αηε- 1. Ρ· 101 - οί <· 
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κρατορες, επί τή βάσει των εκθέσεων των επαρχιακών διοικητών εμετρίασαν 

και την εκτασιν καί την οξύτητα τών διωγμών τής άπηγορευμένης θρησκείας4, 

οι δε μάρτυρες καί δικαζόμενοι καί βασανιζόμενοι πολλάκις εύρίσκοντο εν 

μεσω.πολυπληθών ακροατών καί θεατών ομοπίστων χριστιανών, ενισχυόντων 

αυτους εις τό^μαρτυριον καί ετοίμων νά διαδεχθούν αυτούς εϊς τού κατηγο¬ 

ρουμένου τό εδώλιον ή εις τον άξονα τού μαρτυρίου2. Ούτω δ’ έπεβλήθη 

μεν ο Χριστιανισμός, ή δέ άρχουσα πολυθεια άφωπλίζετο, ώστε οί χριστιανοί 

μικρόν προ τού τελευταίου, τφ 303, φοβερωτάτου επί Διοκλητιανού διωγμού 

διωριζοντο^ καί επαρχιών όλων διοικηταί, άπαλλαττόμενοι, ώς τοιούτοι* καί 

αυτής της^ ύποχρεώσεως νά θυσιάζουν εις τούς Θεούς 3. Τό περιβάλλον τών 

αυτοκρατόρων, γυναίκες ένίοτε καί τέκνα, ού μόνον ή σαν χριστιανοί, άλλα 

και ψανερα τά τής θρησκείας ετέλουν καί παρρησία εκαυχώντο επί τούτω, 

ως ο σύγχρονος^ λέγει Ευσέβιος4. Οί επίσκοποι μεγάλως υπό τών πολιτικών 

διοικητών έτιμώντο, διά δέ τό πλήθος τών πιστών άντί τών στενών ευκτή¬ 

ριων οίκων, «εύρείας εις πλάτος άνά πάσας τάς πόλεις έκ θεμελίων άνίστων 

εκκλησίας» (Εύσέβ. Έ. 1. 8, 1). Εις την Αλεξάνδρειαν, την Αντιόχειαν, την 

Ιερουσαλήμ, την Καισάρειαν τής Παλαιστίνης καί πολλαχοΰ τής Ανατολής 

δη^_0σΐ<? ν§π’ έκκλγ]σί«? ό θειος έκηρύττετο λόγος επ’ αυτού τού Δεκίου 

^49-^51), τον δέ Κλήμεντα καί τον μέγαν Ωριγένη προσήρχοντο εις τό 

Κατηχητικόν Διδασκαλείων ν’ άκούσουν καί πολλοί είδωλολάτραι άκροαταί5. 

Ιο. Και όμως το ούτως υπέρ τού Χριστιανισμού ειρηνικώς λυόμενον 

θρησκευτικόν^ πρόβλημα τής αΰτοκρατορίας τοσούτο άτυχώς παρενόησεν αύτός 

ο τοσον δεξιως έπιχειρήσας την σωτηρίαν τού καταρρέοντος κράτους Διοκλη- 

τιανος; Γέρων πλέον καί έξηντλημένος εκ τής διοικήσεως καί τής εφαρμογής 

του νέου πολιτικού του προγράμματος, παρά πάντας τούς δισταγμούς του, 

υπέγραφε το διάταγμα τού γενικού τών Χριστιανών διωγμού, προς τελείαν 

Π^αν^ εΧώ?ει «νω ποταμών καί προς κέντρα έλάκτιζε. 

Ουδέ δυο ολα έτη παρέμεινε πλέον εις την άρχήν καί αποχωρήσας μετά τού 

Μαςίμιανου, άφήκε την συμπλήρωσιν τού έργου εις τον διεφθαρμένον Γαλέ- 

ριον, δεισιδαίμονα καί γυναικοκρατούμενον ηγεμόνα. Επακολούθησαν όκτώ 

ετη νέας τής αυτοκρατορίας άναστατώσεως, ευτυχώς μόνον εσωτερικής: τούς 

δυο ^ύτοκράτορας διεδέχθησαν τέσσαρες, έπειτα καί πέμπτος καί έκτος ο 

* Εύσεβ., Έ. I. 4, 8, δ - 3 καί 9, 1-3. ΓΙρβλ. Όιιοθεδηε, ι ρ. 112-115. 

ι»αο ^υσεβ'’ Περί ίών έν Παλαιστίνη μαρτύρων έν Έ. Ί. ρ. 383-418 εκδ. Όϊηάοτί. 
1890. 1/ΐρ5136. 

- 3 Εύσεβ1 Έ. Ί. 8;2 «οίς (ήμετέρο.ς) καί τάς τών εθνών ένεχείριζον ήγεμονίας, 

Ιη? ιπερί τ° ϋυειν αγωνια? κατά πολλή ν φιλίαν αυτούς άπαλλάττοντες*. Ποβλ καί 
Βπείιεδπε II. ρ. 8. ’ 

4 Έ. Ίστ. 8, 1.3. 

" Ευσεβ·’ “Ε· θ. 6,3, 1 καί 3, 13 «ώστε ήδη καί τών απίστων έθνων, τών τε από 
παιδείας και φιλοσοφίας ού τούς τυχόντος ύπάνεαθαι ι.ή αύτοΰ διδασκαλία» 
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Γαλέριος, ό Σευήρος, ό Μαξιμΐνος, 6 Λικίνιος, δ Κωνστάντιος καί δ Μαξέν- 

τιος, πλ,ήν τού Μαξιμίνου όλοι άνακηρυχθέντες Αύγουστοι. 

14. Ό Κωνσταντίνος παρά την θέλησιν τού Γαλ ερίου διαφυγών εκ 

Νικομήδειας ήλθε προς τον πατέρα Κωνστάντιον εις Υόρκην τής Βρεττανίας, 

όπου τφ 306 άποθανόντος τού πατρός οί λεγεώνες κατά Ιούλιον του 306 

άνευφήμησαν αυτόν Αύγουστον. Έγεννήθη δ Κωνσταντίνος τφ 2731 έκ τής 

πρώτης γυναικός τού Κωνσταντίου Χλωρού Ελένης, πιθανώτατα ελληνίδος 

Ικ Δρεπάνου τής Βιθυνίας, τού απ’ αυτής βραδύτερον ονομασθέντος Έλενο- 

πόλεως. Ό Φλάβιος, Βαλέριος, Αύρήλιος Κωνσταντίνος άνήγε τό γένος εις 

τον γενναΐον αύτοκράτορα Κλαύδιον τον Β , επί 2 1/2 ετη (268-270) βασι- 

λεύσαντα καί άποθανόντα έκ πανώλους κατά τούς νικηφόρους έν Θράκη καί 

Μοισία προς τούς Γότθους πολέμους του2. Τυχαίως, κατά πάσαν πιθανότητα, 

γεννηθείς έν Ναϊσφ τής Ιλλυρίας, ένθα ύπηρέτει δ στρατηγός πατήρ του, 

άγνωστον είναι πού έμορφώθη· πάντως ώμίλει μετά τής λατινικής καί την 

ελληνικήν γλώσσαν3. Έπεδόθη εις τό στρατιωτικόν στάδιον έν τή αύλη του 

Διοκλητιανού, τον οποίον καί ήκολούθει εις τάς διαφόρους στρατειας, εν αις 

καί εις την καταστολήν τής έν Αίγύπτφ στάσεως τοΰ στρατηγού Αχίλλειος. 

Νυμφευθείς την θυγατέρα τού Μαξιμιανού Φαυσταν ευρεθη αντιμέτωπος εκ 

περιτροπής καί τού πενθερού του καί τού γυναικαδέλφου του Μαξεντιου. 

Ό Μαξιμιανός δηλ. μετανοήσας ότι παρητήθη τού θρόνου επανήλθε τφ 307 

καί μετά τού υιού Μαξεντιου ένίκησε καί ήνάγκασεν εις αυτοκτονίαν τον 

αύτοκρ. Σευήρον4 άλλα καί «υιός εκδιωχθείς υπό τού υιού κατέφυγε προς 

τον Κωνσταντίνον καταγγελθείς όμως υπό τής Φαύστης ως συνωμοτών κατά 

τού γαμβρού ηύτοκτόνησε ή έφονεύθη ύπ’ αυτού5. Ό δέ Μαξένπος^κύριος 

τής Ιταλίας, ένθα μετά τον φόνον τού Σευήρου ένίκησε καί αύτόν τον κατ’ 

αυτού έπελθόντα Γαλέριον, καί τφ 311 καταπνίξας μεγάλην έν τή Αφρική 

> Οί ορίζοντες ώς έτος τής γεννήσεως τοϋ Κωνσταντίνου τό 288 φέρουσι κατ’ ανάγ¬ 

κην αυτόν δεκαπενταετη μέν μετασχόντα της κατά τοΰ επαναστάτου ΆχΛλέως βρα¬ 

χείας εις Αίγυπτον, άναλαβόντα χήν αρχήν δεκαοκταετή (306), νυιιφευθέντα τό δεύτερον 

19 έχών (307) καί άποθανόντα 49 ετών, ένφ αί σχεδόν σύγχρονοιίστορικαί πηγαί φέρου- 

σιν αύτόν άποθανόντα τό 63 ή 65 έτος τής ηλικίας (Σωκράτης I, 40, δσας μνημονεύει 

καί τών υπάτων του έτους 337 καί την κατ’ Όλυμπιάδας χρονολογίαν καί την 22 Μαίου, 

πάντα δέ ταϋτα έπί τή βάσει ακριβών επισήμων αναγραφών). 

2 ]. μ &ιι γ ΐ ο6, ΚΌπ^ηιε άεε δβοοπάδ Ρπινϊεηδ έν Οηηρίεδ τεηάιΐδ άε εέεηοεε 

άε ΡΑοεάεηιϊε άεε Ιηδοπρϋοηδ εϊ ΒεΙΙεδ-ΙεΙίτεδ 1910 ρ. 96-97. 

3 Εύσεβ-, Βίος Κωνσταντίνου (παρά Σωκρ. Έ. Ί. 1,8.): «ελληνίζουν τε τή φωνή, δα 

μηδέ ταύτης άμαθώς είχε». 

1 Ρ. Βαίίίίοΐ, Οϊοοίέΐϊεπ έν Βα Ρώχ ΟοιίδΙαηίίηίειιηε ρ. 174 (έάϊί. 1914). 

5 Ρ. Β 3. ΐί ί ί ο 1, νέάϊί άε Μϊΐ&η έν Ρα Ρείχ Οοηδίεπόηΐεηηε ρ. 217. Πρβλ. 

Θεοφάν. Χρον. σ. II. 
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έπανάστασιν, έκήρυξε πόλεμον κατά τοΟ Κωνσταντίνου·. Οΰτος όμως προ 

μικρού νικήσας τούς είς την Γαλλίαν εϊσβαλόντας Φράγκου; και "Αλαμανούς, 

εισέβαλε διά των Άλπεων εις την "Ιταλίαν παρά τούς φόβους των αξιω¬ 

ματικών τού στρατού και τάς δυσμενείς προρρήσεις των μάντεων 2 και 

νικήσας δύο στρατηγούς τού Μαξεντίου εις τό Τουρϊνον καί την Βερώ- 

ναν, επήλθε κατ’ αυτού και έ'ξωθι τής Ρώμης κατασυνέτριψεν αυτόν παρά 

τον Τίβεριν, τον όποιον διαβαίνων ό Μαξέντιος παρά την Μουλβίαν γέφυ¬ 

ραν έπνίγη. Μειά τής νίκης τούτης ή σύγχρονος παράδοσις συνέδεσε το θαυ¬ 

μάσιου όραμα τής εν τω ούρανφ έμφανίσεως τού σημείου τού Σταυρού, 

έσχηματισμένου δι" αστέρων μετά τής ύπεράνω αυτού επιγραφής «τούτω 

νίκα» 3. “Οπως δήποτε και άν έξη γη δ ή τό πράγμα, ή περί αυτού παράδοσις 

είναι σύγχρονος, ύπ" ούδενός ήμφεσβητήθη και διηωνίσθη έπί των βυζαντι¬ 

νών νομισμάτων, επί εικόνων, έν τή εκκλησιαστική υμνωδία, ή δέ χρήσις τού 

μονογράμματος τού Χριστού επί τού λαβάρου, αναγόμενη εις αυτούς τού 

Κωνσταντίνου τούς χρόνους, καθιστά αναμφισβήτητου τό γεγονός δτι περί 

την νίκην ταύτην τού 312 παρά τήν Ρώμην συνετελέσθη ή οριστική μετα¬ 

στροφή τού Κωνσταντίνου υπέρ τού Χριστιανισμού. Τό οξύ αυτού πνεύμα 

δεν διέφευγε προ πολλού ή ηθική δύναμις, τήν οποίαν άπετέλουν οί Χρι¬ 

στιανοί έν τφ στρατεύματι ως καί είς τήν καθόλου ρωμαϊκήν κοινωνίαν. 

"Ήδη από ένός αΐώνος έπιστεύετο μεταξύ τού στρατιωτικού κόσμου δτι ή 

προσευχή ολίγων χριστιανών τού Κεραυνοβόλον φ' λεγεώνος επί Μάρκου 

1 Αμφισβητείται άν τάν πόλεμον προυκάλεσεν ό Μαξέντιος ή ό Κωνσταντίνος. Πάν¬ 

τως ήδη τφ 311 έπήλθε συμφωνία τούτου προς τον Λικίνιον προς κοινήν κατά τοΰ 

Μαξεντίου δράσιν, τοΰ Λικινίου άναλαβόντος έν Θράκη νά παρακώλυση πάσαν ενέργειαν 

τοΰ Μαξιμίνου Δά'ία. Ρ. Βαίίίίοΐ, Ι7έάϊΐ άε Μίΐε,η έν Βε ρπΐχ ΟοηδίΕηΙιηίεηπε 1914. 

Ρύπε ρ. 212. 

Πανηγυρικός IX, § 1 ρ. 191-192 εά. Β&εΐιτσπε. Έξεφωνήθη έν “Ρώμη μετά τήν 

κατά Μαξεντίου νίκην καί τήν κατάληψιν τής πόλεως. ΒΕίΐί. Αύτ. ρ. 221. 

8 Ό μέν σύγχρονος Λακτάντιος, ό από τοϋ 817 διδάσκαλος τοΰ Κρίσπου, αναγράφει 

μόνον οτι τήν προτεραίαν τής μάχης νύκτα ό Κωνσταντίνος έμπνευσθείς καθ’ύπνους νά 

επισημάνη διά τοΰ Σταυροΰ τάς άσπίδας των στρατιωτών του καί νά πολεμήση υπό τήν 

αιγίδα τοΰ «σημείου τούτου», τήν πρωίαν διέταξε τούτο -εΐ ΙτΕπενετεΕ X ΙίτιετΕ, δπιυπιο 

οαριίε ειτοαηιίΐεχο Οΐιπδΐιπιι ίη δοιιΐΐδ ηοίΕί> (ϋε ιιιοτίΐόαδ ρετδεοιιΐοπιηι ο. 44,5 ρ. 223). 

Ό έτερος σύγχρονος καί φίλος τοΰ Κωνσταντίνου, ό Ευσέβιος, έν τή μακρά εκθέσει τής 

είς Ιταλίαν στρατείας αύτοΰ καί τής προ τής 'Ρώμης νίκης οόδέν τοιοΰτο λέγει έν τή 

Έκκλ. Ιστορία του (9, 9, 1-10)· καί μόνον έν τφ Βίω Κωνσταντίνου, γραφέντι πολύ βρα- 

δύτερον καί μέ τάς δυσχερείας καί τάς προσαρμογός τοΰ αναχρονισμού 3, 27 αναγράφει 

τά τοΰ δράματος έν πλήρει μεσημβρία. Μένει πως άνεξήγητον παρ’ αύτφ πώς τό μέν 

«τούτφ νίκα» έγράφη έν τφ ούρανφ λατινιστί, ώ: ήτο φυσικόν, τό δέ μονόγραμμα τοϋ 

Χρίστου έπί τών ασπίδων καί τοΰ Λαβάρου ελληνιστί . Πιθανώτατον είναι δτι τό 

σημείον τοϋ Σταυρού διά τής κάμψεως άνωθεν τοΰ ετέρου σκέλους προς τό σημεϊον 

τής διασταυρώσεως αυτών άπετέλεσε τόν τε Σταυρόν, τό σύμβολον τών Χριστιανών, 

καί άμα είδος μονογράμματος τοϋ Χριστού. 
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Αύρηλίου είχε σώσει ποτέ τόν αύτοκράτορα τούτον καί ιόν στρατόν του 

κινδυνεύσαντας έκ φοβέρας λειψυδρίας1. “Οτι ούχί μόνη η σκοπιμοτης συνετε- 

λεσεν είς τήν μεταστροφήν ταύτην, άλλα βαθυτέρα αντίληψης τής^πραγμα- 

τικότητος έν τή ρωμαϊκή κοινωνία είναι πλέον ή βέβαιον. Ως είδομεν, ό 

Χριστιανισμός δεν ήτο στοιχεΐον περιφρονητέον καί ως ποσότης και ως ηθι¬ 

κός παράγων, Ιδία έν τή ελληνική Ανατολή, ένθα καί συμπαγέστερος ήτο και 
προσέλαβεν ώς ισχυρόν δργανον τών αρχών του τήν ελληνικήν γλώσσαν και 

τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν. Άτομικώς δέ τού Κωνσταντίνου καί αί προσω¬ 

πικοί εξ οικογενειακής παραδόσεως συμπάθειαι άπέκλινον τελείως προς τούς 

Χριστιανούς: Ή μήτηρ δέν ήτο Χριστιανή άλλα συνεπάθει προς τους Χρι¬ 

στιανούς ώς καί ό σύζυγός της, ό πατήρ, «ό κράτιστός Κωνστάντιος» ώς άπο- 

καλεΐ αύτόν ό Ίουλιανός2, δστις επιτηδείως άπέφυγε τήν είς τάς χώρας αύτοΰ 

εφαρμογήν τοϋ κατά τών Χριστιανών διατάγματος τοϋ 303' μία τών αδελ¬ 

φών του ελέγετο "Αναστασία· διδάσκαλος δέ τοϋ πρεσβυτέρου υίοϋ του Κρί¬ 

σπου ήτο ό χριστιανός απολογητής καί ρήτωρ Λακτάντιος. Ή προσφυγή εις 

τό σύμβολον τού Σταυρού ήτο έπί τόπου καί μία άπάντησις είς τόν Μαξέν- 

τιον, δστις έπερχόμενος κατά τοϋ Κωνσταντίνου προσέφυγεν είς δλα τά βοη¬ 

θήματα τής εΐδωλολατρείας: τούς χρησμούς, τάς μαντείας, τάς θυσίας, τήν 

μαγείαν3. „ „ ν , 
15. Άλλ’ ή προς τόν Χριστιανισμόν μεταστροφή αϋτη έγινε μετά τόσης 

φρονήσεως, ήτις άποδεικνύει τόν Κωνσταντίνον ύπέροχον πολιτικόν^ νουν, 

εφαρμόσαντα σπουδαίως μεμελετημένον πρόγραμμα προς σωτηρίαν του κρά¬ 

τους. Δέν ήδύνατο νά προβή είς τήν άθρόαν κατάλυσιν τοϋ παλαιού κοινωνι¬ 

κού καί θρησκευτικού καθεστώτος καί τήν άντικατάστασιν δια τού νέου, τό 

όποιον είς τό ήμισυτοϋ ρωμαϊκού κράτους έπισήμως είχε τεθή^ έκτος νόμου. 

Δέν ήδύνατο νά προσβάλη τόν λαόν καί τήν Σύγκλητον καί τήν αριστοκρατίαν 

οΐτινες κατά τά % έπίστευον είς τούς θεούς τού Όλύμπου, των οποίων ό ύπατος 

λειτουργός καί τής βουλής αυτών ερμηνευτής ήτο αυτός ο αύτοκράτωρ ως ύπα¬ 

τος ποντίφηξ. Διά τούτο τόν τίτλον τούτον δι"δλου τοϋ βίου^ διετή ρήσε αυτός τε 

καί οί διάδοχοι αύτοΰ μέχρι τοϋ Γρατιανοϋ, δστις πρώτος απέρριψε τόν τίτλον 

Ροηΐΐίεχ Μ^χίτηιΐδ4. “Οτε οί Ρωμαίοι έπί τή νίκη τοΰ 312^ ύποδεχθεντες 

αύτόν διωργάνωσαν μεγαλοπρεπείς έθνικάς έορτάς, μετέσχεν αυτών μη απο- 

στέρξας τάς θείας τιμάς, τάς αποδιδόμενα; καί είς ζώντας έτι τους^αυτοκρα- 

ιορας, έν γνώσει πάντως δτι ή προ μικρού έτι άπόρριψις τών τιμών τούτων 

ώδήγει τούς χριστιανούς είς τά λατομεία τής Φαινώ ή καί είς τόν θανατον. 

1 I,. Ό ιι€ϊι ββη 6, ΗΐδίοΪΓε 3.ιιαβππβ άε 1Έ§1ίδε ί. I.8 Ρ· 250 (1923)· πρβλ. και 

Βοΐδδϊε τ, Εε ίίη άα ρ3£Εηϊδΐιΐ6 ρ. 44. 
4 Έπιστ. Ιουλίαν ου προς Βασίλειον (Μΐ§ηε, Ρ. Οτ. 82 ο. 344). 

* Ε. ΟιιοΚεδίιε, II. ρ. 57. 

4 Ε, Οιιαίιεδηε, 11,629-630. 
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συγγενής του δούξ Σενεκίων ϊδρυσεν εν Ρώμη και ναόν «εις την θεότητα 

του Κωνσταντίνου»1, εν έτος δέ μετά την έν Νίκαια Α' Οίκ. Σύνοδον, 

ης αυτός προήδρευσεν, επέτρεψεν εις τούς κατοίκους τοϋδρεΙΙο ν’ ανεγείρουν 

εϊς την οικογένειαν του εθνικόν ναόν, υπό τον όρον όμως νά προσφέρουν 

μονον αναίμακτους θυσίας*. Άπηγόρευσε διά νόμου τάς ιδιωτικός οϊωνο- 

σκοπιας (319) καί την μαγείαν, αλλά εσεβάσθη την επίσημον οϊωνοσκοπίαν 

ως θεσμόν^δημόσιον. Άπηγόρευσε δέ καί τάς κατ’ οίκον θυσίας (321) καί επί 

τής ύπό του ρωμαϊκού δήμου καί τής Συγκλήτου άνεγερθείσης προς τιμήν του 

αψιδος, έτι καί νυν σψζομένης, επέτρεψε νά γραφή μόνον ότι «ο Κωνσταν¬ 

τίνος ένίκησε τή εμπνεύσει τού θείου»3. Ότε τώ 326 εθηκε τά θεμέλια τής 

νεας^του πρωτευουσης, περιστοιχεϊτο άναμείξ υπό Χριστιανών καί'εθνικών, 

εν οις και μάντις εθνικός, προειπών εις αυτόν τήν τύχην καί τον χρόνον τής 

καταστροφής τής ίδρυομένης πόλεως. Τά νομίσματα τής πρώτης τριετίας τής 

αρχής του άφιεροΰνται είς τον «πατέρα Άρη» καί εϊς τον Ήρακλέα,τώ δέ 310 

μετά τήν «ύτοκτονίαν τού πενθερου του Μαξιμιανού τού έπωνυμουμένου 

* ^κουλει°υ»> αντικατέστησε τον Ήρακλέα διά τού «άηττήτου Ήλιου», τού 
και υπο^ του πατρός του προτιμωμένου θεού, δστις επί τινα έτη καί μετά 

το 313 έξηκολοΰθει έκτυπούμενος επί των νομισμάτων μετά τής μορφής τού 

Κωνσταντίνου καί άλλων θεών. Μέχρι τού 313 ανεγείρει πολλαχού ναούς 

του Απόλλωνός, τού προσφιλούς του Θεού, καί πλουτίζει αυτούς διά δώρων 

και προνομίων4· δέχεται νά υποδέχονται αυτόν έν Γαλλίφ με τά λάβαρα 

όλων των θεών καί θεόν αυτόν νά προσαγορεύουν 5. Αλλά βαθμηδόν ύπο- 

δεικνυει εις τούς έξυμνούντας αυτόν αύλικούς ρήτορας ν’ αποφεύγουν τά 

ονοματα τών θεών τής επισήμου θεολογίας καί νά προβάλλουν τό άπρόσωπον 
«θειον», τον «θειον νούν», «τον ύπατον σπορέα τών όντων»6. 

. ,Ρ Τά επετάχυναν ϊήν όριαπκήν Μήλωσιν τής θρησχευηχής 
του Κωνσταντίνου μεταστροφής. Ό οΐκτρός θάνατος τού Γαλερίου (5 Μαΐου 

311) εν ^Ανατολή εφερεν εϊς συγκρουσιν τον Λικίνιον καί τον Μαξιμΐνον 

οτε δε ό Λικινιος τή βοήθεια τού Κωνσταντίνου κατέβαλε τον αντίπαλον, 

ενυμφευθη δ’ έν Μεδιολάνω τήν αδελφήν τού Κωνσταντίνου Κωνσταντίαν,' 

(Φεβρ. 313) συνεφώνησε μετ’ αυτού νά παύση τον έν Ανατολή κατά τών 

ρ · °’ ^€ϋΐρίΓ6 Γ0ΙΏΕίΐ1’ ΐ€ «νβίορρβωβηΐ 4ιι ιηοηάε, Ια άέίοηεο 4ιι ιηοπάβ. 
Ρ&Π8 192ο ρ. 223. 

* Μ Η11 ΓΙΟ β, 568 ο γΪ §ίιΐ€3 Γε]ί§ίεα563 4ε (ΖοπΒίαπίίη 1β Οπιη4 έν Βαίΐεϊίπ 4β 
1 ωιαεηηε ΕιΙίεη εϊς. 1914 ρ. 37-45. 

3 Ώς άνέγραψεν ή Σύγκλητος έπί τής διά τήν νίκην θριαμβευτικής άψΐδος τώ 315: 
ιηδίιποία άινιιιιίαίίδ. Ύ * 

Ρϋπ6§γΓ. VII, 21 λ-ΐμίδΐί, ετεάο, Οοηδίαπίϊπε, Αροΐΐίηειη ίιηαη οοτηϊι&ηίε νίοΐοη» 
εοΓοηαδ ίιδι Ιαπτεαε οίίβτεηίεηι είε. 

= Ρ&πε§}'Γ. VIII, 1 καί 8. 

Ραηβφτ, IX (του 313) πιεπδ 4ίνίη&, 3«ιηηηΐ5 τεπιπι δ&ίοτ, 5ΐπηηΐ3 δοπίτ&δ. 
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Χριστιανών διωγμόν καί τούτο έπραξε διά διατάγματος τής 13 Ιουνίου 313 έν 

Νικομήδεια, καί τό όποιον συνήθως λέγεται «διάταγμα τού Μεδιολάνου»1, 

καί τό όποιον πρό τινων μηνών δεχθείς καί αυτός ό Μαξιμϊνος διέταξε τήν 

παύσιν τού διωγμού τών Χριστιανών έν Ανατολή, τήν Ιλευθέραν ομολογίαν 

τής θρησκείας τών Χριστιανών καί τήν άπόδοσιν εϊς αυτούς τών δημευθέντων 

ύπό τής πολιτείας εκκλησιαστικών κτημάτων2. Ούτοις άνήχθη έπισήμως ό 

Χριστιανισμός εϊς έπιτετραμμένην, ύπό τού κράτους άνεγνωρισμένην θρησκείαν, 

απέναντι τής οποίας ό αύτοκράτωρ είχε τά δικαιώματα καί καθήκοντα, όσα 

είχε καί διά τάς άλλας θρησκείας, τού άνωτάτου δη λ. επόπτου καί προστάτου· 

τούτο διετύπωσεν ό Κιονσταντΐνος έν τή Α' Ο’ικ. Συνόδφ όνομάσας εαυτόν 

«συνθεράποντα τών επισκόπων» καί «εξωτερικόν επίσκοπον»· τά δέ καθήκοντα 

ταύτα ήρχισεν έκτελών ήδη από τού 313, ότε έδέχθη τάς αιτήσεις τών Δονα- 

τιστών τής Β.Αφρικής καί παρέπεμψε τήν ύπόθεσιν αυτών εις επισκοπικός 

συνόδους έν Ρώμη καί Άρελάτη (314)3 καί δτε άνέλαβε δι’ Οϊκ. Συνόδου 

νά ρυθμίση τό περί εορτασμού τού Πάσχα ζήτημα καί τό τής αΐρέσεως 

τού Άρείου 4. 

17. Ούτως έλυσεν ό Κωνσταντίνος τό θρησκευτικόν ζήτημα, τό συντα- 

ράσσον τήν Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν. Ό Λιχίνιος κατ’ άρχάς συνεργασθείς 

μετ’ αυτού, διεφώνησε τό επόμενον έτος (314) καί μετά δεκαετίαν περιελθών 

πάλιν εϊς πόλεμον άπώλεσε καί τον θρόνον (324) καί τήν ζωήν, φονευθείς 

έν Θεσσαλονίκη, ένθα εξόριστος εβυσοδόμει κατά τού Κωνσταντίνου5. Οΰτος 

δ’ άπομείνας μόνος αύτοκράτωρ δεν επανήλθεν εϊς τό πείραμα τού Διοκλη- 

τιανού, πειθόμενος ότι θά ήδύνατο καί μόνος νά συγκρατήση τήν άποκατα- 

σταθεΐσαν ενότητα τού κράτους, καί σπεύδων νά εξασφάλιση τήν εξωτερικήν 

ά'μυναν αυτού. Ζώντος έτι καί άρχοντος έν Θράκη τού Λικινίου, οί πέραν 

τού Δουνάβεως βάρβαροι διαβάντες τον κακώς καί άμελώς ύπ’ αυτού φυλατ- 

τόμενον ποταμόν κατέκλυσαν τήν Μοισίαν καί Θράκην ο Κωνσταντίνος 

έδραμε τότε μετά τοϋ υιού Κρίσπου, ένίκησεν αυτούς καί απώθησε πέρα τού 

ποταμού (322). Τώ 324 ό Κωνσταντίνος διά δύο νέων διαταγμάτων άποδούς 

δικαιοσύνην εις τούς ύπό τού Λικινίου παθόντας Χριστιανούς έκήρυξεν εαυτόν 

άπροκα?ιύπτως Χριστιανόν καί έκάλεσε πάντας τούς ύπηκόους νά προσχω- 

1 Περί τούτου καί τών περί αύιοΰ αντιλογιών βλ. Ο. δεεείτ, Ώ&5 50 §βη3.πη1β 
Ε4ϊ1τΙ νοπ Μ3.ί 1ε.π4 έν ΖεϊίεοΙιπίΙ £ϊϊγ Κϊιχ1ιεη§63θ1ιΐο}ιί6 1891 ρ. 379-382. καί 1· \νϊ£ίΐ§ι 
Όε5 Το1εΓ3ΐιζτεβίττίρΐ νοπ Μ&ίΐαηά 313 παρά Όθ1§6Γ, Κοπ8£3!ΐΐίη 4βτ Οτο58β ιιιιιΐ 
561116 Ζ6Ϊί (1913), καί Η. Ηίΐΐΐβ, ϋΪ6 Τθ1βΓ311Ζ6Γΐ33Β6 ΓδΐΠΪ8θ1ΐ6Γ Κ 3186Γ ίΐΪΓ 438 

(Ζΐιπβίεηίιπη. Β6γ1ϊπ 1895 καί Ε. Ο&ΙΙϊ, Γ/βόίΐίο 4ί Μϊΐαηο 4ε1 313 έν τη ΒοιιοΙε 03ί- 

Ιο1ϊθ3 1913 (Μάιος -Ιούνιος). 

2 Εύσεβ., Έ. Ί. 9, 10, 7-12. 

8 Εύσεβ., Έ. Ί. 10, 5, 21-24. 

1 Σωκρ., Έ. Ί. 1, 7-8. 

·Γ' Εύοεβ. Έ. *Ι. 10, 8, 2*19. καί Σωκρ. Έ. *Ι. 1: 4. 
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ρήσουν είς την θρησκείαν του καί εξασφαλίσουν ουτοο την ενότητα του κράτους. 

Ή άμυνα τοΰ κράτους, απειλούμενου περισσότερον εξ Α. καί ΒΑ,, επεισε τον 

Κωνσταντίνον νά μεταφέρη τό κέντρον και τής πολιτικής καί τής στρατιωτικής 

διοικήσεως εις Ανατολήν, όπου οΐ Πέρσαι καί οί Γότθοι άδιακόπως ήπείλουν 

τό κράτος· τάς μικροτέρας καί άσυντάκτους τής Δΰσεως πέραν του Δουνάβεως 

καί του Ρήνου φυλάς, ζητουσας ουχϊ κατάκτησιν άλλα μάλλον καλλιεργησίμους 

γαίας, εδέχθη καθ’ ομάδας μικράς καί έγκατέστησεν εις τάς εντεύθεν τοΰ 

Δουνάβεως χώρας ως «συμμάχους», παραχωρήσας εις αυτούς εκτάσεις προς 

καλλιέργειαν καί δεχθείς αυτούς ως στρατιώτας, προς πλήρωσιν των κενών 

των εξηντλημενών λεγεώνων. Έκ τούτου ήδυνήθη νά μεταφέρη τάς μεθορίους 

φρουράς είς τό εσωτερικόν, ώς δευτέραν γραμμήν τής άμύνης, περί τάς μεγάλας 

πόλεις τοΰ εσωτερικού Κ 3Απήλλαξε δέ τέλος καί εαυτόν καί τό κράτος από 

τής μεγάλης πληγής των πραιτωριανών, των οποίων τό σώμα όριστικώς 

διέλυσεν, άπαγορεύσας καί αυτού τού ονόματος αυτών την άνάμνησιν. 

18. Τό επιστέγασμα όμως τού μεγάλου πολιτικού έργου τοΰ Κωνσταν¬ 

τίνου ύπήρξεν ή θεμελίωσις τής νέας πρωτευούσης αυτού, ώς μονίμου κέντρου 

τού κράτους. Δι5 ούς ?ιόγους ανωτέρω εΐδομεν ή Ρώμη καί έπαυσεν ούσα 

ή πρωτεύουσα καί νά είναι πλέον ήτο αδύνατον, ούδ’ είναι σοβαρόν τό λεγό¬ 

μενον ότι χριστιανός γενόμενος δεν ήδύνατο νά έχη προ)τεύουσαν την Ρώμην, 

την συγκεντρούσαν τάς παραδόσεις τών Καισάρων · ή τής Ρωμαϊκής είδωλο- 

λατρείας «ήτις ήτο - λέγουν - εκεί πολύ ακόμη ζωηρά ώστε νά μη είναι εύ'κολος 

ή εκρίζωσις αυτής»2 (Οηοΐιεδηο, II ρ. 85.) Πλήν όμως τής πολιτικοστρατιω- 

τικής σκοπιμότητος, είς τό σπουδαΐον τούτο διάβημά του ό Κωνσταντίνος 

ύπέκυψεν καί είς ένα άλλον ΐσχυρότατον παράγοντα, τον όποιον έπρόσεξεν, 

ώς καί τινες τών προκατόχων αυτού, κατά την παρά τω Διοκλητιανφ έν 

Νικομήδεια όμηρείαν του. Τούτο ήτο ό Ελληνικός κόσμος καί 6 ζλλψοασιατικός 

πολιτισμός. Ό κόσμος ούτος, τό συμπαγέστερου καί εκπολιτιστικούς όμοιο. 

1 Ρβτοΐ. ΒοΙ, 1>ίΐ ίϊιι (3ιι ιιιοπάβ Επίϊηυε βί 1ε άέόαΐ άυ Μο}·επ ■ ρ. 261-263. 

Ρ&Γ18 1927. 

? Β. ϋ ιι ε 1ι β8 η β, II. ρ. 8δ. Ό λόγος ούτος δέν είναι ισχυρός. Διά την εγκατάλειψη» 

της Ρώμης και την ίδρυαιν άλλης πρωτευούσης, παρά τφ Κωνσταντίνα) έπρυτάνευσε προ 
παντός ό πολιτικός σκοπός της άμύνης τοΰ κράτους, ής τό κέντρον της βαρύτητος ήδη 
από τοΰ δευτέρου μ.Χ- αίώνος μετετέθη προς τον κάτω Δούναβιν καί την Μ. Ασίαν. 

Ή Θράκη, κείμενη μεταξύ τών δύο τούτων κατευθύνσεων, ήτο ένδεδειγμένη εΐπερ τις 
καί άλλη χώρα τοΰ κράτους διά τον σκοπόν τούτον. Ήδη ό Διοκλητιανός είχεν έγκατα- 

λίπει διά τον αυτόν λόγον τήν Ρώμην καί ώς κέντρα καί διοικήσεως καί άμύνης εξέλεξε 
την Γαλλίαν διά τήν Δύσιν καί τήν Πανοννίαν (Σίρμιον) καί τήν Νικομήδειαν διά τήν 
Ανατολήν. Αύταί αί πρώται ένέργειαι τοΰ Κωνσταντίνου μαρτυροΰσι περί τοΰ σκοποί 
τής παρά τον Βόσπορον έγκαταστάσεώς του. Τφ 327 έστράτευσε πέραν τοΰ Δουνάβεως 
κατά τών Σαρματών καί Γότθων, τφ δέ 329 καί γέφυραν επί τοΰ ποταμού εκείνου έκτισε 
λίθινη ν καί υπέταξε τούς παρ’αυτόν οίκοΰντας Σκύθας (Θεο φ. σ. 27-28 εκδ. Όε Βοογ). 

•Επ1 ι8 16008 ίπε,ηρίϊίι τού θανάτου τοΰ Μ. Κωνσταντίνου (337-1937). ·,Ά> 

μορφότερον συγκρότημα, μέ τό θαυμασιώτατον καί πλουσιωτατον 

Ηόν ιδίωμα, μέ Ιστορίαν μακράν, ηττσ διά τής γλωσοης απεβη κτήμα και 

οιονει εθνική συνείδησις πολλών συνοίκων λαών, φυλετικως ξένων προς 

Αλλήλους, ό τοιοΰτος κόσμος άναγεννώμενος δια τής νέας θρησκείας ητο 

προσφυέστερος προς δημιουργίαν νέου πολιτικού βίου. Ό ισχυρός εξ Α. 

πολέμιος τής Αυτοκρατορίας, οί Πέρσαι, έδώ είς τάς άχτας του Βοσπόρου 

καί τού ΑΙγαίου θά είρισκε τό ΐσχυρότατον κατά τής νέας ορμής του τείχος, 

τάς ενδόξους αναμνήσεις τής παλαιός πρός τόν Ελληνισμόν πάλης, ημς 

εσωσέ ποτέ τήν Εΰρώπην 8* τής δουλείας καί τής έκβαρβαρωσεως. Η Ρωμαϊκή 

Δύσ,ς δέν ένέπνεεν οϋδεμίαν πιθανότητα ότι θά διεξήγεν έπιτυχέστερον τον 

νέον τούτον μεταξύ Ασίας καί Εύρώπης Αγώνα μέ κέντρον την Ρώμην. 

Αυτή είχεν ήδη έπανειλημμένως καί σκληρώς Ατυχήσει. ε’ις τον Αγώνα τούτον 

πρός τούς Πάρθους καί ΙΙέροας: Ό Κράσος τού «'. π. Χρ. αίώνος και μ. Χρ. 

δ Τραϊανός καί ό Βαλεριανός καί πρό εικοσαετίας ο Γαλεριος ειχον δημιουρ- 

γήση παράδοσιν δυσμενή διά τήν Ρώμην ώς υπερασπιστήν του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού κατά τής Ασίας τής πέραν τοΰ Εύφρατου και Τίγρητος. Μετά 

τ,νας Αμφιταλαντεύσεις μεταξύ διαφόρων πόλεων τού ελληνικού κοσμου, επε- 

βλήθη τέλος εις τού Κωνσταντίνου τήν εκλογήν τό θαυμασιον επι του Βοσπο¬ 

ρου Βυζάντιον, τό όποιον καί κατά τών ρωμαϊκών λεγεωνών προ ενός που 

αίώνος γενναίος άντέστη >. Έπί 6 έτη ή παλαιά ΙλληνΙς πόλις υπο την άμε- 

σον Ιποπτείαν τού μεγάλου ήγεμόνος μετεμορφώθη εις νέαν Ρώμην αλι ωνο- 

μάσθη έπί έπισήμου Αναθηματικής πλακός Κωνσταντίνα-πόλις. ΕΙς τη_ν 

χάραξιν τού νέου τείχους αυτής άνέζησεν ή παραδοσις του Ρωμυλου της 

παλαιός παρά τόν Τίβεριν Ρώμης, παρισταμένου καί οίωνοσκοπου των 

Αρχαίων θεών», Αλλ’ ύπό τάς εύλογίας τής νέας θρησκείας του καταλυσαντος 

τούς παλαιούς θεούς τού Όλύμπου. Άλλ’ δ μέγας «ύτοκρατωρ θυσ,ασας 

αύτούς ώς θεούς, Ανέστησεν αυτούς εϊς τήν νέαν του πρωτεύουσαν ως συμ- 

βολα τού ύπό τήν αϊγιδα αύτών δημιουρνηθέντος έξοχωτάτου πολιτισμού. 

Μετέφερε δηλ. πανταχόθεν τού ελληνικού κόσμου τά περισωθέντα αριστουρ- 

γήματα τής ελληνικής τέχνης καί έστησεν αύτά εϊς τήν αγοραν και τας πλα¬ 

τείας τής νέας πόλεως, Ικ Σάμου τήν πολιούχον αυτής Ηραν την Αθήναν 

Ικ Λίνδου τής Ρόδου, τήν Άφροδίτην έκ τής δωρικής Κνιδου,^ τον μέγαν 

χαλκούν Ανδριάντα τού Ήρακλέους καί τό ούμβολον τής κατα_των Περσων 

μεγάλης νίκης τής ηνωμένης Ελλάδος, τόν χρυσοϋν τρίποδα των Πλατα.ων 

καί τό άλλο κατά τών αυτών ΓΙερσών τρόπαιον, τους 25 χαλκούς ίππους του 

ϊ~Τό~Βυξάντιον, κατά τόν Αγώνα τοϋ αίτοκρά,ορος ϊεπτ,μίου Σευήρου (193-211) 

πρός τόν επαναστάτην στρατηγόν Πεσκέννιον Νίγρον έκηρύχΟη υπερ^ τουτου να, με,α 
μακράν καί πείσμονα Αντίστασιν κυρ.ευβέν σκληρώς ετ.μωρηθη, και υπηχΟη πολ,τ,κσ,ς 

εις τήν Πέρινθον. 

1 Ζωναρ., XIII, 3. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ςπουδον, έτος ΙΓ'. 
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Λυσίππου τής παρά τον Γρανικόν νίκης τοΰ Μ. 5Αλεξάνδρου. Δι5 αυτών παρά 

τον Βόσπορον ό Μ. Κωνσταντίνος τάς βουλάς εκτελώ ν τοΰ νέου, τοΰ αληθι¬ 

νού του Θεού και τής Ιστορίας, ήνοιγεν εις τον ευρωπαϊκόν κόσμον νέαν 

χιλιετή περίοδον βίου, υπό την ηγεσίαν και πάλιν τοΰ άναγεννηθεντός ελλη¬ 

νισμού. Μή^λησμονών δέ την κοιτίδα τοΰ Ελληνισμού τοΰτου περιέβαλε 

αυτήν δια τής στοργής του τιμήσας τάς κλεινάς Αθήνας δι3 οικονομικής ασυ¬ 

δοσίας.^ Την 11 Μαΐου 330 ό Κωνσταντίνος έτέλεσε μεγαλοπρεπή τα εγκαί¬ 

νια η ως ωνομάσθησαν τότε «γενέθλια» τής μεγάλης πόλεως μέ 40θημέρους 

έορτάς, εκόσμησεν αυτήν διά δημοσίων και ιδιωτικών μεγαλοπρεπών οικοδο¬ 

μών, μετφκισεν είς αυτήν πολλά ρωμαϊκά γένη, έγκατέστησε μεγαλοπρεπή 

αυλήν και έξησφάλισε δωρεάν τον αναγκαΐον ετήσιον σίτον τών κατοίκων εκ 

τής σιτοφόρου Αίγυπτου. Τά επτά τελευταία ετη τοΰ βίου ό Μ. Κωνσταντΐ- 

νος άφιέρωσεν εις κοινωνικός μεταρρυθμίσεις τοΰ κράτους υπό τήν εμπνευσιν 

τής νέας θρησκείας και είς ενίσχυσιν τής θρησκείας ταΰτης. Αί μεγάλαι πόλεις 

του κράτους ή Ρώμη, ή Ιερουσαλήμ, ή Αντιόχεια και άλλαι Ικοσμήθησαν 

δια πολυτίμων ναών, ή Εκκλησία ετιμήθη διά πολυειδών προνομίων. Ήτο 

δε ήδη εις τάς δυσμάς τοΰ βίου, δτε ή παρά προσδοκίαν έπίθεσις τών Περσών 

εξήγείρε τό παλαιόν στρατιωτικόν του μένος. Μετέβη είς Νικομήδειαν προς 

αναληψιν τοΰ αγώνος, δτε άσθενήσας καί αισθανθείς τό τέλος τοΰ βίου έβα- 

πτίσθη1 καί τήν 22 Μαΐου 337 μετέβη εις τήν άλλην ζωήν, αναδειχθεις 

σωτήρ, έστω καί προσωρινός, τοΰ καταρρέοντος παλαιού ρωμ. κράτους, ίσα- 

πόστολος διά τον χριστιανισμόν καί δημιουργός νέου μεγάλου έλληνικοΰ 

κράτους, τοΰ Βυζαντιακοΰ, καί τοΰ νέου έλληνικοΰ πολιτισμού. Ή Ιστορία 

ή τε παγκόσμιός καί ιδία ή Ελληνική δικαίως κατέταξεν αυτόν είς τούς ολί¬ 
γους αληθώς μεγάλους άνδρας. 

καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Η απο του στ/ αίώνος έξ άντώράσεοίς προς τον αρειανισμόν δημιουργηθεΐσα 
παράδοσις περί βαπτίσεως τοΰ Κωνσταντίνου έν Έώμη και ύπό τοΰ πάπα Σιλβέστρου 
ήδη εν άρχη τής βασιλείας είναι δλως μυθώδης καί κακώς έξ επιρροής τών μεταγενέ¬ 

στερων χρονογράφων (ίδώ του Θεοφάν., Χρον. σ. 17-18) είσεχώρηαε καί είς τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν υμνολογίαν τοΰ ι/ ή ια.' αίώνος. Τοΰτο ούδ5 οί ρωμαιοκαθολικοί άρνοΰνται. 
(6 Π ιι οΰ 65 π ο, II. ρ. 191. Β&ιϊΗοΙ, Εε Ρ&ϊχ Οοηδίεπίϊηϊειιηβ ρ. 527). 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ (ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ) 

Περί τής μονής ταΰτης, ήτις έρημωθεΐσα μετά βίον πολλών αιώνων 

άνασυνεστάθη περί τά μέσα τοΰ ΙΗ' αίώνος, όπως καί περί άλλων τό ίδιον 

φερόντων δνομα έρημοκκλησίων τής περιφερείας ταΰτης, έχουν γίνει άρκεταί 

έρευναι, ιδίως περί τής προελεΰσεως τοΰ ονόματος αυτών καί τοΰ περίφημου 

λίθου τής Διαυλείας-έκ Κανά τής Γαλιλαίας1, χωρίς νά καταλήξουν αί έρευ¬ 

ναι είς θετικόν συμπέρασμα. Παραπέμπων διά τό ζήτημα τοΰτο είς τήν 

μελέτην τοΰ Λάμπρου, δίδω είς τήν δημοσιότητα χειρόγραφον τοΰ 1780, τό 

οποίον παρέχει άρκετάς πληροφορίας περί τής ιστορίας τής μονής καί τής 

περιφερείας, ως καί γενικωτέρας σημασίας πληροφορίας περί τής εποχής κατά 

τήν όποιαν εγράφη2. Έκ τοΰ χειρογράφου μανθάνομεν τό καί άλλοθεν 

γνωστόν δτι, ή μονή ύπήχθη ύπό τό Σινά έπί ΙΙατριάρχου Σαμουήλ 3. Ή 

υποταγή ύπό τό Σινά ήτο ευνοϊκή, διότι, τά ύπ’ αυτό ύπαγόμενα μοναστήρια 

άπήλαυον εξαιρετικών προνομίων απαλλασσόμενα παντός δοσίματος καί 

βάρους4. Μετ’ ολίγα δμως ετη ή μονή κατεστράφη λόγφ τής έκρήξεως ιής 

Έπαναστάσεως τοΰ 1770, δτε έπανεστάτησε καί ή Στερεά Ελλάς, ήτις καί 

ύπέστη ώς καί ή Πελοπόννησος, τάς διαρπαγάς τών Αλβανών, οΐτινες «έξε- 

γΰμνωσαν τό μοναστήριον τελείως»δ, οι καλόγηροι έπανήλθον μετά τήν 

1 Νέος Έλληνομνήμων, 1 (1904) 172 κ. έ. οπού ή βιβλιογραφία. 
3 Τό χειρόγραφον έθεσεν είς ιήν διάθεσίν μου ό συμπολίτης κ. Ν ικ. Δη μη τρ ίου, 

της Εταιρείας Παπαστράτου, δι’ δ καί τόν ευχαριστώ. 
3 Ούτος έγένετο είς δύο περιόδους Πατριάρχης: α' περίοδος 1763-1768, β' περίοδος 

1773-1774 (Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, 657, 663. ΓΙαπαρρηγόπουλος, Ίστορ., 
Εβ. 213). Ή Ιερουσαλήμ ύπήχθη ύπό τό Σινά κατά τήν πρώτην πατριαρχείαν, κατά τό 
έτος 1766 (χειρόγρ. σελ. 7 στ. 8. Κ. Π α π α μ ιχ α λοπ ο ύ λ ο υ, Ανέκδοτα έγγραφα καί 
έπιγραφαί τής έν τω δρει Σινά μονής: ΔΙΕΕ, 7 (1910-1918) 499, 502-505 

4 Χειρόγρ. σελ.7, 18,29- Ά μαντού, Οί προνομιακοί ορισμοί του Μουσουλμανισμού 
υπέρ τών Χριστιανών, Ελληνικά, 9 (1936) 104 κ. έ. Παπαμιχαλοποΰλου, Ένθ. άνωτ, 

5 Χειρόγρ. σελ. 1 στ. 10. Περί αρπαγών τών Αλβανών βλ. Βορτσέλα, Φθιώτις ή πρός 
νότον τής νΟρθρυος κ.τ.λ. Άθήναι 1907, σελ. 379-381. Ν. Έλληνομν. 7 (1910) σελ. 238, 
άριθ. ένθ(υμήσεο)ς 451, σελ. 239 άριθ. ένθ. 454, τόμ. 16 (1922) σελ. 420 άριθ. ενθ. 12 
καί 14. Σαθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Άθήναι 1869, 482 π. έ. 523 κ. έ., Π ου κ ε¬ 
β ί λ, Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστ. μετάφρ- Ζαφειροπούλου, Άθήναι 1890, τ. Α'. 
35-38. Τσοποτοΰ, Γή καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Βόλος 
1912, σ. 143 κ. έ. Π α π αρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, Εβ. 196 κ. έ. ΔΙΕΕ Νέα σειρά 1 (1928) 
58, 66, 67, 69, 72-73, 75. Αύτ. 2 (1885) 22 κ. ε. Χαράγματα επιγραφικά... ύπό 
Κ. Ζησίου, καί σελ. 111 κ. έ. Σ. Λάμπρου, Ιστορικά σημειώματα. 
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έχδίωξιν ιών Αλβανών καί έζήτησαν, ϊν« εις Σιναίτης άναλάβι, τήν φρον- 

" , τη? επ“!“δθσεω? ™ν ΨιΡμ«νί®'' μονής. Τήν δτεχιεραίαχττν τού 
ζητηματος^τουτου ονελαβεν ό γράψας Τό κατωτέρω χε.ρόγραφον πατήρ Γερά¬ 

σιμος, το οποίον «ιρκβς είναι κατάστιχον, δηλ. βιβλίον εξόδων. Ώς ιοτοϋτον 

εχει σημασίαν τινά, διόττ μάς δίδει αριθμούς, τόσον διά τάς τιμάς τών ταξε,- 

- ως »« βΒ τήν διάρκειαν αυτών. Είναι χαρακτ,μαστικόν δτι κατά τόν 
πρώτον κατάλογον το μεγαλύτερου ποοόν διετέθη διά πεσγελίκ,α « και άλλα 

δώρα, τα οποία έπρεπε νά δοθούν .εις τους αρμοδίους ποός ταχεϊαν διεκπε¬ 

ραίωσή της υποθεσεως. Ούτως ό Γεράσ,μος έμοίρασε πεσγεσια εις τούς 

άρχοντας και αγαδες καί Οπου έκανε χρεία, διότι οΰτοι ήδύναντο νά προβάλ¬ 

λουν διαρκώς δυσκολίας, ώς καί μέ τόν Γεράσιμον έγινε. Καί κατά τούτο 

το χειρόγραφόν εχει αξίαν, διότι μάς δεικνύει τόν τρόπον κα! τάς μεθόδους 

προς αποκτησιν φιρμανίων. Επίσης μας δίδει καί αρκετός πληροφορίας 

2 τ^Ζλ“ην Ι% μον%'ίίτΐ! ύπτ-ιγ™{πή ™;~ 

Τό χειρόγραφον άποιελεϊιαι άπό 66 φύλλα σκληρού χάρτου, ών είναι 
γεγραμμενα μονον τα 16, ώς καί αί δύο τελευταίοι σελίδες. Τό ΰπόλοιπον 

είναι αγραφον. Είναι ατερεώς έπενδεδυμένον καί έξωθεν |πί τού χονδρού 

χάρτινου σταχώματος έχει έπικεχολλημόνην μεμβράνην. Τό μήκος τού χειρο¬ 

γράφου είναι 0,16 καί τό πλάτος του 0,10. Έπί τής εξωτερικής ο>εως φέρει 

ηΙ “Ιγρ“^ν: ζΓο πα(?ί,ν β'β«°ν δδόδη μοι έπί άποδείξει άπό τό άρχείον 
του ορούς Σινα. Πρωτοσύγκελος Κωνστάντιος Γεωργίου Σιναίτης,. Έπί τής 

οπίσθιας όψεως γραφετα,: «Τό παρόν κατάστιχου είναι τού μακαρίτου πάτερ 

Γεράσιμου όπου άπεθανεν είς Λεβαδίαν καί δς στέκεται εις φύλαξ,ν εις κάθε 
καιρόν ο.)ς αναγκαΐον». ' ^ 

. ,. ™ *“Ι<ίσ“Χον διατηρείται άριστα. Σελίδωσ,ν δέν είχε, ή «· ΰπάρχουσα 
τεθη υπ Ιμου Εις την σελ. 2 έχει άποξεσθή 1 V, στ. εϊς δύο σημεία τρεις 

δε είς την 3 σελ., υπο τού ίδιου τοϋ Γερασίμου, ώς δεικνύει ή συνέχε,α. 

Αου ΖεΦ°Υ^«Φ°υ τας πολλάς ανορθογραφίας δεν διετήρησα. 

(δώρον), 7)το κατ αρχήν τό ποσόν, τό όποιον έπληρώνετο υπό τών επισκό¬ 

πων κατα την αναγορευσίν των καί τό όποιον 7,το «νάλογον μέ τήν περιφέρειαν X 

»Γ^™7ΐ9» Μ «Γτ-^0”· ΤΠ“Ί ^νοσφαάφοο,ϊντα τήν -Ιστορίαν ^ 

πΡ,'\ΠηΜ^' !χετΐμ0' ?ρί τής μ°νής ^αΦ« τήν ένδιαφέρουσαν ήμάς περίοδον 

τάΙΤθ Βο?7δο ΐη9,ή Τ’ “Τΐν άρίθ^σιν' 2080’ μονής Σινα. Έπ,θι 
ΖΤ° - ^ ΟΤ>μ6Μ*θΕ¥ϊα σ. 201,208,210,211 τοϋ παρόντος τόμου. Πεοί τής 
Επισκοπής και των επισκόπων Ταλαντίου ϊδε Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Μνημεία τής Ιστο¬ 

ρίας των Αθηναίων τομ. Β\ Αθήναι 1890,268-69, 275-77, 280-81 πβλ. καί Ν Βέη 
Συμπληρωσις «ς το Οοτραε άοτ £Πβ<*. ϋΛιιηάβη. Βν,αηί. ΖώΐεςπΤ 15 (1906) 463’ 
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I Έν έτει 1780 Ιουλίου 10: Αίγυπτος. σ. 1 

Τήν σήμερον έδιορίστηκα παρά τοϋ αρχιεπισκόπου και παρά τών πατέ¬ 

ρων τής ιεράς Συνάξεως, νά πηγαίνω είς Λειβαδίαν είς τό μοναστήριον τής 

Παναγίας Ιερουσαλήμ δνομαζόμενον, κείμενον είς χωρίον Δαΰλειας, τό οποίον 

μέ τό νά άφιερώθη εις τό Σίναιον όρος ήδη προ χρόνων έπί τής πατριαρ- 

χείας του αοιδίμου ΙΙατριάρχου κυρ Σαμουήλ, ό όποιος τό έκύρωσεν διά 

σφοδρού γράμματός του καί βασιλικού ορισμού. 'Όμως άπερνώντας μερικός 

καιρός, κρίμασιν οΐς οίδεν ό Κύριος, ανοιξεν ό πόλεμος του Μορέως καί 

ώρμησαν οί Άλβανΐτες κατά τών Χριστιανών καί μοναστηρίων. Τότε έφθα- 

σαν καί εις τό ρηθέν μοναστήριον καί τό έξεγΰμνωσαν τελείως. Τό άφησαν 

και υί πατέρες έρημον καί διεσκορπίσθησαν ένθεν κάκεΐθεν, εως όπου έτε- 

λείωσαν οί αγάπες καί τότες έσυνάχθησαν πάλι | καί συναχθέντες άπαντες και σ. 2 

συλλογιζόμενοι άλλήλοις τί μέλλει γενέσθαι, εΰρέθη εύλογον παρά πάντων 

(...πρώτη άπόξεσις) νά ανακαινίσουν πάλι τά φερμάνια1 καί νά διοριστή 

είς τών Σιναϊτών πατέρων, διά νά κάμη τά φερμάνια ήτζρά2 καί νάν τό κάμη 

ζάπτη3 καί ούτως έκίνησάν τινες εξ αυτών, δ τε ό ηγούμενος πάτερ κυρ 

Γρηγόριος καί ό προηγούμενος πάτερ κυρ Δοσίθεος καί ό πάτερ Χρύσανθος 

καί έπήγαν είς Βασιλεύουσαν έπί τής πατριαρχείας του κυρ Σωφρονίου 4 είς 

τόν άγιον καθηγούμενον του αγίου Τωάννου κυρ Κύριλλον Σιναΐτην (. ..δευτ. 

άπόξεσις) καί ό ηγούμενος παρακινούμενος παρά του παναγιωτάτου καί παρά 

άλλων τινών καί ούτος έκαμε νέον φερμάνι μέ ύπόσχεσι ότι νά πηγαίνη είς 

έξ αυτών είς τό Μησύρι5 μέ τό φερμάνι είς τό Μησύρι στην Τζουβανία μέ 

γράμματα είς τόν αρχιεπίσκοπον καί είς τούς πατέρας καί εάν εύρεθή εύρεθή 

εύρεθή (τρις) εύλογον άς διορίσουν καί έξαρχον | όποιον εΰρουν εύλο- σ. 3 

γον καί ούτως έπεσεν ό κλήρος έπί Ματθία. Παραγενόμενος ό άνθρωπος 

είς Αίγυπτον και διαβάζοντας τά γράμματα έπί Συνάξεως εύρέθη εύλογον 

παρά πάντων δτι νά πηγαίνω εγώ είς τήν διακονίαν ταΰτην έξαρχικώς, νά 

διαβάσω τά φερμάνια εις τήν Λειβαδεία νά τά κάμω ήτζρά, νά κάμω καί τό 

μοναστήριον ζάπτη, καθό μετόχιον τού Σινά όρους (...τρίτη άπόξεσις) καί 

ούτως έβαλα μετάνοια. 'Όθεν άρχισα νά έτοιμάζωμαι καί νά ψουνίζω τά 

1 Ή άνανέωσις τών φιρμανίων ή το απαραίτητος, όχι μόνον αν ή μονή ύπήγετο υπό 
άλλον ή άν κατεστρέφετο, άλλα καί είς έκαστη ν αλλαγήν Σουλτάνου. Μαυρόπουλος, 

Ένθ’ άνωτ., 200 κ. έ. Πολλάκις διά τήν έπικύρωσιν τών γαιών έπλήρωνον 10 % έπί τής 

αξίας. Τσοποτός Ένθ’ άνοιτ., 65 κ. έ. 

2 Ήτζρά = έκτέλεσις. 
3 Ζάπτη=έπικυρωσις. 

* Τέως Ιεροσολύμων, ήτο Πατριάρχης Κων/πόλεως άπό 1774- 1780, άποθανών τήν 
βην "Οκτωβρίου 1780. Γεδεοόν, Πατριαρχικοί Πίνακες, 664 κ. έ. Παπαρρηγο- 

πούλου, Ίστ. Έλλ. “Εθνους (“Εκδ. Έλευθερ.) Εβ 212. πίναξ. Ν. Έλληνομνημών 7 

(1910) 244, άριθ. ένθυμ. 471, 

5 Αίγυπτον. 
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σ. 4 

σ. 5 

χρειαζόμένα καί εις ένδε.ξιν τά γράφω κατ’ όνομα ολα τά όσα έξοδα ήθελαν 

μέ ακολουθήσουν εις πεσχελίκια, εις ναΰλους, εις αγώγια και εΐς τήν κομπα¬ 
νία τής ζωοτροφίας μας. 

Εν προκοις εις τον καφέ έδιοσα γρόσια .56: 

εις τούς κιασέδες καί φιλτζάνια γρόσια .24: 

εις τα σινεκλίκια και κομπολόγια γρόσια ,18: 

0.98: 

ί εις τήν ζάχαρι και τά κουφέτα έδωσα γρόσια ,23: 

και εις 8 ρασα νήλδ(;) έδωσα γρόσια .46: 

έγιναν αυτά δλα όμού σούμα γρόσια .168: 

Ναύλο έως Ραχήτι έδωσα γρόσια .009: 

αγώγι έως εις τήν Αλεξάνδρα γρόσια .016: 

ναύλο έως εις τήν Χίο έδωσα γρόσια .050: 

ναύλο έως εις τήν νΑνδρο έδωσα γρόσια .010: 

ναύλο έως εις τήν Αθήνα έδωσα γρόσια .016: 

αγώγι έως εις τήν Λειβαδία γρόσια .018: 

έγιναν και αυτά δλα σούμα γρόσια .119: 

Και από τό Μησύρι έως εΐς τήν Λειβαδία έκαμα έξοδα εις τήν ζωοτροφίαν 

μας εις δλα τά χρειαζόμενα διά καθαρού κατάστιχου καί έγιναν δλα τά έξοδα 

σουμα γρόσια .76: οπού έγιναν δλα δμού γρόσια .3 6 3: Αυτά είναι δλα τά 

έξοδά μου όπού έκαμα από τό Μησύρι έως είς τήν Λειβαδία εΐς πεσχελίκια, 

εις ναΰλους, εις αγώγια καί εΐς τήν ζωοτροφίαν μας. 

Γεράσιμος Πρωτοσΰγκελλος Σιναΐτης καί έξαρχος. 

Τή 26 | του ^ Σεπτεμβρίου μηνός ήμερα Σαββάτου, έφθασα εΐς τήν 

Λειβαδιαν και τή επαύριον ήλθαν καί οί πατέρες από τό άγιον μοναστήριον 

τής Ιερουσαλήμ καί άσπασθέντες άλλήλους έδοξάσαμεν τον άγιον Θεόν καί 

τή Παναχράντφ Αυτού Μητρί οπού εύωδόθημεν εν υγεία καί εΰφράνθημεν 

απαντες ψυχικως καί σωματικώς καί τήν Δευτέραν έμοίρασα τά πεσχέσιά μου 

εΐς^τούς άρχοντες καί είς τούς αγάδες εκεί δπου έκανεν χρεία καί τήν Τρίτη 

επήγα προς χαιρετισμόν τους, οί όποιοι ας είναι καλά μέ έδέχθηοαν περιχα- 

ρως. Και ερευνώντας με, πόθεν, πού, καί πώς καί διατί παραγέγονας ενταύθα, 

εγω τούς είπα τον σκοπόν μου, πόθεν καί πώς καί διατί ήλθα, οί όποιοι μέ 

εζήτησαν τό φερμάνι, νά τό διαβάσουν νά ίδούν άν ίσως καί είναι ισχυρόν 

καί ή μπορώ νά κάμω τίποτας. Δεν έλειψα καί εγώ εύθύς τό Ινεχείρισα καί 

την Τετραδη πάλιν επήγα καί τούς αντάμωσα, οι οποίοι μέ | άπεκρίθησαν 

ούτως οη το φερμάνι μου δεν είναι ισχυρόν καί δεν κάνω τίποτες καί άς 

μήν κοπιάζω. Έγώ δέ τούς άπεκρίθην: "Αρχοντες, εγώ εϊμί απεσταλμένος 

απο το άγιον μοναστήριον μου περί τής τοιαΰτης υποθέσεως καί χωρίς νά 
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διαβάσω τά φερμάνια μου είς τήν βασιλικήν κρίσιν δεν ή μπορώ νά φύγω 

απ’ εδώ, δη παιδεύομαι βαρέως παρά των Σιναϊτών, καί άν δεν κάμω 

τίποτας πάλιν δεν ή μπορώ νά φύγω έως νά γράψω, καί ο,τι μέ άπεκριθοΰν 

έτζη θέλω κάμω, ή άλλο φερμάνι μέ στέλνουν ΐσχυρότερον τούτου ή μέ 

σηκώνουν απ’ εδώ. ’Έτζη μέ αυτό μέ έδωσαν αδειαν και επήγα εις την 

κρίσιν καί αντάμωσα τον κατήν μέ το πεσχεσι μου, τού οποίου τού εδειξα 

τον άκτιναμέ1 καί τό φερμάνι καί συνομιλώντας μέ λόγον του πολλά, ό 

καδής ευθύς έστειλε και τούς έφερεν δλους καί αγάδες και άρχοντες καί δια¬ 

βάζοντας ό καδής τον άχτιναμέ πρώτον έπειτα τό φερμάνι τούς άπεκρίθη 

και τούς είπε: Τί λέγετε | εσείς περί τούτου; Άπεκρίθησαν οί αγάδες σ. 7 

καί είπον: Εμείς καί τά δύο τά προσκυνούμεν καί περί τών Σιναϊτών δεν 

έχομεν λόγον νά ομιλήσω μεν, μάλιστα καθώς μάς γράφει ο Προφήτης εις 

τόν άχτιναμέ του νά τούς περιποιούμεθα καί ναν τους κάνωμεν και ικραμι - 

περί διά τής Ιερουσαλήμ τό μοναστήρι, πώς είναι έκπαλαι Σιναίτικον δεν 

τό ήξεύρομεν μήτε ημείς, ούτε ή βασιλεία τό ήξεύρει. Εγώ δέ τούς άπεκρι- 

θην πώς είναι νέον αφιέρωμα πρύ δέκα πέντε χρόνων, καθώς διαλαμβάνει 

καί τό βασιλικόν φερμάνι. Μέ είπον: επειδή καί είναι νέον αφιέρωμα, μάς 

φέρνεις ένα φερμάνι νά διαλαμβάνη πώς είναι νεον αφιέρωμα καί σάς το 

χαρίζει ή βασιλεία νά είναι καί αυτό άσύδοτον, ώσπερ καί τά άλλα μετόχια 

σας; Τότε ούδείς λόγος, κάμε τό ζάπτη, μά τώρα δχι. Καί μέ τούτον τόν 

λόγον έμεινεν ή δουλειά μας κρεμαστή έως νά γράψω εΐς τήν Πόλιν νά τούς 

φέρω τό ! φερμάνι οπού ζητούν καί έτζη εγύρισα είς τό μετόχιόν μου σ. 8 

συλλογιζόμένος τί μέλλει γενέσθαι· καί στοχαζόμενος αποφάσισα νά στείλω 

μερικούς πατέρας τού μοναστηριού εΐς Βασιλεύουσαν, με γράμματα καί διά 

ζώσης φωνής των νά φανερώσουν τήν ύπόθεσιν δλην καταλεπτώς, νά κάμουν 

τό φερμάνι καθώς πρέπει καί νά έλθουν νά τό φέρουν. Καί ούτως έδιόρισα 

τόν πρυηγούμενον πάτερ κύρ Γρηγόριον καί τόν άλλον προηγούμενον πάτερ 

κυρ Δοσίθεον καί τόν Παρθένιον τόν έδικόν μου καί τούς έστειλα μέ γράμ¬ 

ματα προς τόν ηγούμενον τής Πόλεως καί τούς επιτρόπους μας, τούς οποίους 

τή 23 τού Νοεμβρίου μηνός τούς έξεπροβόδισα μέ ίλάμι3 τής κρίσεως, έγώ 

δέ άνέμεινα εΐς τό μετόχιόν μας προσκαρτερώντας τή προσευχή καί τή δεή- 

σει καί διά νά εύρίσκωμαι πάντοτε εκεί διά τάς υποθέσεις τού αγίου μονα¬ 

στηριού καί οΐ πατέρες νά μέ στέλνουν από τό άγιον μοναστήριον δλα τά 

προς χρείαν | τής ζωοτροφίας μου. Μά ή Παναγία οπού είναι σ. 9 

ή ελπίς τών απελπισμένων, ή σκέπη καί ή βοήθεια τών είς αυτήν 

προστρεχόντων καί διά νά πληροόνεται καί εκείνο τό ιερόν λόγιον τού Ευαγ¬ 

γελίου, οπού λέγει τά αδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά έστι παρά τώ Θεφ, 

1 Αχτίνα μες = ή διά συμβολαίου ύποχρέωσις, πάσα έγγραφος επίσημος πράξις, 

5 Ίκράμ= φιλοξενία. 

* Ίλάμι = δικαστική άπόφασις τοϋ καδή. 
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έξαπέστειλεν ό Θεός έναν Βοϊβόδα όνόμαη Σουλεμάν αγά, άνθρωπον τή 

αλήθεια δίκαιον καί άξιον πολλών επαίνων καί εγώ, άφ5 οΰ έπήρα την καλήν 

φήμην αυτού και ακούοντας των πολλών επαίνων, δεν έλειψα νά προστρέξω 

προς αυτόν καί νά του διηγηθώ τά κατ’εμέ όλα καί ούτο>ς εποίησα. Έν μια 

τών ημερών επήρα μερικόν πεσχέσιον, όμοϋ καί τον άχτιναμέ καί τό φερμά- 

νιον, καί έπήγα προς αυτόν καί τον επροσκΰνηοα, ό όποιος με εδέχθη Ιλαρώ 

τώ προσώπφ καί ίκράμι μέ έκαμε. "Αρχισε νά μέ έρευνα, πόθεν, ποΰ καί 

πώς καί διατί ήλθα; Έγώ ευθύς του ένεχείρισα τον άχτιναμέ καί τό φερμάνι 

σ. 10 καί διαβάζοντας τα έκατανΰγη πολλά καί εύλαβηθείς τον άχτιναμέ [ 

περισσότερον ίκράμι μέ έκαμε καί έρωτώντάς με αυτός καί έγώ του άπεκρι- 

νόμουν εις όλα τά πάντα καταλεπτώς. Καί πάλιν αυτός μέ άπεκρίθη: "Αφησε 

τον άχτιναμέ σου καί τό φερμάνι σου εδώ καί πήγαινε ήσύχασον εις τό 

κελλίον σου καί έγώ θέλω τελειώσω τήν ύπόθεσίν σου ώς έπιποθεΐς καί 

μετά τρεις ημέρας έλα πάλιν εδώ- καί ούτως άνεχώρησα. Αυτός δέ έπί τήν 

αΰριον έστειλε καί έφερε τον καδή καί τούς άγάδες καί τούς άρχοντες καί 

διαβάζοντάς τα καί τά δύο άπεκρίθη καί ειπεν τού καδή : Τούτα κάνε τα 

ίτζρά, πέρασέ τα εις τό κα'ίτι σου 1 καί δόσ’ τές μουρασελέδες2 τού καλογέρου, 

διατί έγώ πείθομαι εις αυτά καί δέν θέλω τίποτας από αυτούς, ούτε χαράτζια3, 

ούτε νόμιστρα4 5 6 7, ούτε κανίσκια5, ούτε άλλο κανένα δόσιμον, έξω άπό τήν 

δεκατίαν, επειδή καί δέν είναι έδική μου, ορίζει άλλος Σπαής 6, καί ούτως 

έγινε. Έγώ δέ τήν τρίτη ημέρα έπήγα προς αυτόν πάλιν κατά τον λόγον 

σ. 11 του διά προσκύνησίν του | καί πάλιν μέ έδέχθη περιχαρώς λέγοντας με: 

Έ Έ, Πραηοσύγκελλε, τό μουράτι σου 7 έγινεν, θέλω καί έγώ άπό εσένα νά 

κάμης ντουβά8 διά λόγου μου καί ολοι οί καλόγεροι σου καί μέ ένεχείρισεν 

τον άχτιναμέ καί τό φερμάνι καί τούς μουρασελέδες τού καδή. Ευθύς καί 

έγώ έσηκώθηκα καί τον ευχαρίστησα έγκωμιάζοντάς τον. Άγαλλόμενος άνε¬ 

χώρησα καί έπήγα εις τό κελλίον μου δοξάζων καί ύμνών τον Θεόν τον 

παρηγορούντα καί βοηθούντα τών προς αυτόν προστρεχόντων καί άφ’ ού 

ησύχασα άρχισα νά καλλωπίσω τό μετόχιόν μας όπου ήταν βερανές9. Έπήγα 

1 Κα'ίδ = έγγραφή. 

7 Μου ρασελές = επίσημον έγγραφον αρχής. 

Λ Χαράτσι = κεφαλικός φόρος. 

4 Νόμιστρα = νόμιμα δικαιώματα δι’ υπηρεσίαν τινά. 

5 Κανίσκιον = δώρα ιδιαίτερα προσφερόμενα εις τούς ύπαλ?φλους, ατινα συνειθί- 

ζοντο καί είς τό Βυζάντιον. 

6 Σπαχήδες =ΤΗσαν κυρίως διακριθέντες στρατιωτικοί, οΐτινες δι3 αμοιβήν των 
έλάμβανον τούς φόρους (ορισμένων περιφερειών. Τσοποτός, Ένθ. άν<οτ., 76 κέ·, 93, 

104, 113. Δ. Κασβίκη, Έγχειρ ίδιον τού έν ίσχύϊ δθωμαν. δικαίου, Άδη ναι 1859, ιη, ιθ, 

ν. Ν. Μοσχοβάκη, Τό έν Έλλάδι Δημόσ. Δίκ. επί Τουρκοκρ., Άδήναι 1882, 24-25. 

7 Μουράτι = επιθυμία. 8 Ντουβάς = ιερατική ευχή. 

9 Βερανές— άσχημσν, άτακτοποίητον. 
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και είς τό άγιον μοναστήριον απάνω καί μπαίνοντας μέσα είς τήν εκκλησίαν 

είδα καί εκείνην κατασκοτεινή, χωρίς στασίδια, ομοίως καί ή τράπεζα κατα- 

σκοτεινή, χωρίς παράθυρα καί τά κελλία της ομοίως. Βλέποντας έγώ τοιαυ- 

την ακαταστασίαν, δέν έλειψα, ευθύς ήφερα μαστόρους. Έν πρώτοις άνοιξα 

τής εκκλησίας πέντε παράθυρα μέ τά τζιάμια. Έκαμα τές πόρτες, τα στασίδια 

όλα, ομοίως καί τήν τράπεζα, άνοιξα δύο παράθυρα καί αύτά^ μέ τά τζιάμια, 

| έκαμα τήν τράπεζά τους καί τό άναλόγιον καί ένα ήγουμενειον μέ σ. 

τρεις δτάδες καί άλλα μεραμέτια Κ Είς αυτά καί άλλα χρειαζόμενα, έκαμα 

έξοδα διά καθαρού κατάστιχου καί πάϊσαν είς αυτά δλα σούμα: 146: γρόσια. 

Πάλιν άς έλθωμεν έπί τό προκείμενον διά τούς πατέρας όπου^ εστειλα εις 

Βασιλεύουσαν. Φθάνοντας εκεί, ένεχείρισαν τά γράμματά μου του ηγουμένου 

καί τών επιτρόπων, έπήγαν καί προς τον παναγιώτατον κυρ Σωφρόνιον καί 

τον ^προσκύνησαν φανερώνοντάς του τά πάντα καταλεπτώς, ό όποιος τους 

άπεκρίθη νά έχουν υπομονήν καί θέλει τούς βοηθήσει μέ κάθε τρόπον. Μα 

κρίμασιν, οΐς οίδεν ό Θεός, μετά ολίγας ημέρας Ιπλήρωσε τό κοινόν χρέος. 

"Εμειναν οι πατέρες εκεί προσμένοντας τό άποβησόμενον, ποιος έχει να κατα- 

σταθή Πατριάρχης. Καί μετά δύο μήνας κοινή γνώμη καί ψήφφ έγινεν ό νυν 

παναγιώτατος καί ό οικουμενικός Πατριάρχης ό Παλαιών Πατρών κύρ 

Γαβριήλ2. Μετά ϊκανάς ημέρας έπήγεν ό άγιος καθηγούμενος τής Πολεως | σ. 

μέ τούς πατέρας, όμοΰ καί οί επίτροποι τού ιερού ημών μοναστηριού, 

καί προσκυνήσαντες αυτόν ανήγγειλαν αύτώ τά πάντα καταλεπτώς, ο οποίος 

τω δντι αληθής ποιμήν κατά τό θειον καί ιερόν Εύαγγέλιον άπεκρίθη: Μη 

έχετε καμμίαν έννοιαν, πατέρες, καί εγώ θέλω σάς χαροποιήσω^ κατα τον 

πόθον σας. Καί μετά ολίγας ημέρας έστειλεν πάλι καί τούς έφερε έμπροσθεν 

του, παρόντες καί οί αρχιερείς, τούς εζήτησεν τό παλαιόν σιγίλλιον και αντ 

αύτού τούς έδωσεν νέον σιγίλλιον Ιν μεμβράναις, βεβαιωμενον καί ύπογε- 

γραμμένον παρά τών άρχιερέων, διαλαμβάνον είς τό εξής νά είναι μετόχιόν 

τού Θεοβάδιστου όρους Σινά καί νά διοικήται παρά τών Σιναϊτών πατέρων. 

Τούς έδωσεν καί χουτζέτι3 έκ μέρους τού καζασκέρη 4 καί κατά τό χουτζέτι 

έδωσεν ό καζασκέρης καί ίλάμι μέ τό έξ άποφάσεως νά γένη και φερμάνι. 

Μά διά μερικά περιστατικά τού καιρού έμποδίσθη το Ιλάμι έναν χρόνο και 

επέκεινα. Έγώ δέ προσμένων εν τή Λειβαδιό, σήμερον καί αΰριον δεά νά 

έλθη τό φερμάνι διαφεντευόμενος εδώ | παρά τού Σουλεμάν^ αγά. Οι Σπαή- σ. 

δες τής Δαύλειας καί τού Καστρίου βλέποντας τήν τόσην αργοπορίαν μας, 

1 Μεραμέτια = επιδιορθώσεις. 
2 Γαβριήλ Δ' Πατριάρχης άπό δ Όκτωβρ. 1780 έως 21 Ιουνίου 1785. Μ. Γεδεων, 

Πατριαρχ- Πίνακες, 666. Ν. Έλληνομν. 7 (1910) 244 άρ,Ο. ένθυμ. 471. Π απαρρηγ ο¬ 

πού λου, “Ιστορία, Εβ 212. 

5 Χουτζέτι = επίσημον έγγραφον. 

* Καζασκέρης = ανώτερος υπάλληλος, 
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επήγαν εις την Πόλιν και έβγαλαν εδικά τους φερμάνια φανερώνοντας μέσα 

δ τι, κατά τό έκπαλαι, καθώς επλέρωνε την δεκατίαν έτζη πάλιν νά πλερώνη. 

Έκριθήκαμεν. Είς την κρίσι δμως τίποτας δεν έκαμα, επειδή και δεν είχα 

(και δεν είχα) φως και ούτως άπεφάσισεν ό καδής νά πάρουν την δεκατία 

τους. Έγώ πάλιν μέ ολον τούτο δεν τούς άφησα νά μετρήσουν, μόνον τούς 

έδωσα από κάποιον τι άσπρα καί ούτως ετραβήχθησαν από ολα. Έγραψα 

τού αγίου καθηγουμένου εις Βασιλεύουσαν καί τού αγίου αρχιεπισκόπου διά 

νά μέ προφθάσουν μέ καμμιαν βοήθειαν. Εκείνοι μέ γράφουσι πάλιν νά 

κάμω υπομονήν. Μά έως πότε; Λύο χρόνους υπομονή, ακόμη υπομονή; Έγώ 

και βλέποντας πώς εκείνοι δεν κατορθώνουν τίποτας, άπεφάσισα νά πηγαίνω 

άτός μου εις Βασιλεύουσαν νά κάμω την δουλειά μου καί ούτως έγινε. Έσυμ- 

βουλεύθηκα μέ τούς πατέρας νά μέ διόσουν ένα άνθρωπον από την όμήγυ- 

σ. 15 οιν νά πηγαίνωμεν όμού είς Βασιλεύουσαν. Μέ αυτό άπεφάσισαν τον προη¬ 

γούμενοι1 κύρ ’Ιωαννίκιον νά πηγαίνωμεν όμού. Έζήτησα τά άσπρα μου 

οπού είχα ξωδευμένα τά 626: γρόσια καί δεν μέ έδωσαν ούτε δβολόν. Έξό- 

χως. Τά 250: γρόσια οπού έχουν νά μέ δώσουν διά τον κόπον μου καί αυτά 

έμειναν απάνω τους. Ούτε έξοδα μέ έδωσαν διά τον δρόμον, μόνον έπήρα 

από τόν Πετράκη τού Νάκου 30: γρόσια διά έξοδα τού δρόμου. Έμισεύσα- 

μεν από τή Λειβαδία είς τά 1782 Ιουλίου 10 καί τή 26 τού Αύγουστου 

έφθάσαμεν είς την Πόλιν. Καί βλέποντάς με δ τε ό άγιος αρχιεπίσκοπος καί 

ό άγιος καθηγούμενος απόρησαν. Ώς τόσον ησύχασα μερικόν καιρόν έως ο 

άνάλαβα ολίγον. Εκεί έλαβα από τόν άγιον αρχιεπίσκοπον τά 120: γρόσια 

οπού μέ εχρεωστοΰσεν ό πάτερ Ιωακείμ καί πλέρωσα τόν ναύλον μας. Άπό 

την Λειβαδία έως είς την Πόλιν έκαμα έξοδα διά καθαρού κατάστιχου, είς 

αγώγια, «ίς ναύλους και είς την ζωοτροφίαν μας καί πάϊσαν είς δλα σοΰμα 

γρόσια 72: καί εις τά δύο φερμάνια έξώδευσα σούμα 290: γρόσια καί είς 

τά χαρίσματα πάϊσαν γρόσια 100:. Έκαμα καί άλλα έξοδα εδικά μου, είς 

σ. 16 πλυστικά, είς τόν καφέ, είς τόν καπνό, είς τόν ταμπάκο, είς τό ρακί | εις 

τό γλυκό, είς τά ψάρια καί χαβαρικά, εις τά καϊκάτικα, είς πωρικά καί είς 

άλλα χρειαζόμενα. Είς αύυά ολα πάϊσαν σούμα 90: γρόσια. “Ολα τά έξοδά μου 

οπού έκαμα άπό την αρχήν μέχρι τήν σήμερον δλα τά έλαβα όμού καί 

ό άγιος καθηγούμενος άπό τόν άρχον κύρ Άρμάση. Καί άπό τήν σήμερον 

θέλω γράψει τά οσα έξοδα ήθελαν μέ ακολουθήσει έως νά πηγαίνω είς τήν 

Λειβαδία, είς πεσχελίκια, είς ναύλους, είς άγώγια καί είς τήν ζωοτροφίαν μας 
καί είς άλλα χρειαζόμενα. ή 

Είς τήν 1783: 'ϊαναυαρίου 28: Βασιλεύουσα. 

Τήν σήμερον εβαρκαρίστηκα είς τό καΐκι διά τήν Λειβαδία καί διά τήν 

εναντιότητα τού καιρού έμεινα, καί τή 10: τού Φεβρουάριου έμίσευσα άπό 

τήν Πόλιν καί μέ πολλούς κινδύνους τή 10: τού Μαρτίου, χάριτι Θεού, 
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εύωδόθημεν είς τό Ταλάντι1. Έκεΐ έμεινα μερικές ήμερες διά νά κάμω τό 
φερμάνι ίτζρά όπου είχα άπό τόν καπετάν πασιάν διά τά Ταλαντονήσια. 

Καί χάριτι τού αγίου Θεού καί τής Παναγίας καί τό φερμάνι μου ίτζρά τό 

έκαμα καί είς τό καΐτι τό έπέρασα και ζάπτι μουρασελέ | έπήρα καί τά νησία σ. 17 

ζάπτι τά έκαμα καί τή 18: τού Μαρτίου έριβάρισα εις τήν Λειβαδία καί 

απόλαυσα δλους τούς φίλους υγιείς, καθώς έπόθουν. Καί τήν δευτέραν ημέ¬ 

ραν έπήγα προς τόν έκλαμπρότατον σιορ Σπυρίδάκην είς χαιρετισμόν του, 

προς τόν οποίον ενεχείρισα τά γράμματα τού παναγιωτάτου Πατριάρχου 

κύρ Γαβριήλ καί τού αγίου άρχιεπισκόπου μας, τά όποια τά έδέχθη εύλαβώς 

καί περιχαρώς και εμένα έξόχως μεγάλας περιποιήσεις μέ έκαμεν. Όμοίως καί 

ό κύρ Φίλος καί οί λοιποί άρχοντες δλοι μέ έδέχθησαν περιχαρώς. Έξόχως δέ 

ό Βοϊβόδας ό Σουλεμάν αγάς πολλήν χαράν έλαβε καί μεγάλην περιποίησιν 

μέ έκαμε. Όμοίως καί οί άγάδες δλοι με έδέχθησαν περιχαρώς. Καί μετά 

τρεις ημέρας ΙσυνάχΘησαν άπαντες εις τον αγά. Εκεί και ο Καδη-εφέντης 

εδιάβασεν καί τά δύο φερμάνια, τά οποία τούς άρεσαν κατά πολλά, μάλιστα 

καί μάς επαίνεσαν, | τά όποια τά ^προσκύνησαν καί είπον τού κατή έφέντη σ. 18 

νά τά περάση είς τό καΐτι καί νά με δωση καί τους μουρασελεδες, και ούτως 

έγινεν, μάλιστα μέ ολίγον τι δόσιμον τού κατή-εφεντη. Και μετά 10: ημέρας 

ήλθεν καί 6 Σπαής τής Δαύλειας, έφερεν καί αυτός έν φερμάνι καί τό διάβασεν 

φανερώνοντας είς αυτό οτι κατά τό παλαιόν καθώς πλερωνε πάλιν και τώρα 

νά πλερώνη δεκατία καθώς καί τό περισυνόν. “Ομως ας έχη τήν ευχήν τού 

Θεού και τής Παναγίας καί τής αγίας Αικατερίνης 2 ό εκλαμπρότατος καί ό 

κύρ Φίλος, οπού έστάθησαν όμού καί ό άγάς καί τού άπεκρίθηκαν νά ήσυ- 

χάση, οτι δέν κάνει τίποτας, οτι τού καλογέρου τά φερμάνια είναι πολλά 

ισχυρά. Καί ούτως έμεινεν φοβερίτας, εγώ δέ έπήγα είς τό κελλίον μου καί 

ησύχασα. Τότε έρευνήσας τά κατάστιχά μου δπου έκαμα άπό τήν Πόλι έως 

είς τήν Λειβαδία, έν πρώτοις είς τά γυαλικά, είς τά κίτερνα μεστουπάπουτζα3, 

είς τά μαύρα | μεστουπάπουτζα, εις τα γλυκά, εις τα χιλαλια, εις τους λουλε- σ. 19 

δες, είς τά καϊκάτικα, είς τούς ναύλους, είς τά άγώγια, είς τόν κατή τού 

Ταλαντίου καί είς τήν ζωοτροφίαν μας δλοι καί εις άλλα χρειαζόμενα. Είς 

αυτά δλα πάϊσαν διά καθαρού κατάστιχου γρόσια 317. Έγώ δέ τήν Λαμπρα 

τήν έκαμα μέσα εις τήν Λειβαδία καί τήν γ εβδομάδα τής Λαμπρά; ανέβηκα 

εις τό άγιον μοναστήρι ον, μέ γνώμην τού εκλαμπρότατου καί γράμμα έδικόν 

του προς τούς πατέρας, όμού καί τού κύρ Φίλου, διά νά περιλάβα) τό άγιον 

1 Ταλάντι = Αταλάντη, έδρα επισκόπου τοϋ Ταλαντίου, ύφ’ 6ν ύπήγετο ή μονή. 

Παπαμιχαλόπουλος, *Ενθ’ ανωτ., 500-501. 
2 Ή μονή τοϋ Σινά, ή τις πριν ώνομάζετο Μονή Σινά - Μετά μορφιο αεως - Αγίας 

Βάτου. “Ιδ. ώραίαν περιγραφήν τής μονής υπό ’Αγ. Ζ ά χ ο υ, Τό όρος Σινά και η μονή 

τής 'Αγίας Αικατερίνης, Άθήναι 1937. 

3 Είδος υποδημάτων μέσα άπό τές γαλότσες. 
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μοναστήριον ως Σιναιτικον και νά δώσου καλόν ντζάμι1 εις αυτό και εις τούς 

πατέρας. Και φθάνοντας απάνω μέ εδέχθησαν άπαντες ιλαρω τω προσώπω 

και περιχαρώς και ευφράνθημεν άλλήλως ψυχικώς και σωματικώς, εύχαρι¬ 

στού ντες τώ Θεφ καί τη παναχράντω Αυτού Μητρί, συν τη Χριστού Νύμφη 

Παρθένω καί πανσόφω Αικατερίνη, διά ταύτην την καλήν εκβασιν καί μια 

20 τή | φωνή άπαντες εϊπομεν κατά τον Θεολόγον «αρχής καλής κάλιστον είναι 
καί τέλος». 

Καί τή 14: τού Μαιου εσυναξα όλους τούς πατέρας τού μοναστηριού 

καί επήρα τον λογαριασμόν τού παλαιού ηγουμένου κύρ Ίωάσαφ καί τού 

σκευοφυλακος κύρ Γρηγορίου διά την άπερασμένην χρονιάν διά τά έσοδα 

καί έξοδα. Καί πάλιν έκατάστησα άλλον δίκαιον άμα καί ηγούμενον τον 

πάτερ κύρ Νικηφόρον καί οικονόμου τον πάτερ κύρ ΔοσίΘεον και σκευοφύ¬ 

λακα άμα καί πνευματικόν τον πάτερ κύρ "Ιωαννίκιον. Καί άπαντα τά δια- 

κονήματα τού αγίου μοναστηριού τά έσύστησα. Έβγαλα καί τρία ταξείδια 

νά περιέρχωνται εις τούς χριστιανούς χάριν ελεημοσύνης, μέ απανταχού 2 καί 
μέ ιερά κειμήλια τού αγίου μοναστηριού. 

Γφ αυτφ μηνί Μαιου 22 : εσυναξα παλιν τούς προεστώτας τής μονής 

ταύτης, τόν τε άγιον δίκαιον άμα καί ηγούμενον πάτερ κύρ Νικηφόρον καί 

21 τόν άγιον οίκονόμον πάτερ κύρ ΔοσίΘεον, τόν άγιον σκευοφύλακα | άμα καί 

πνευματικόν κύρ 'Ιωαννίκιον καί τόν προηγούμενον πάτερ κύρ Γρηγόριον 

καί ερευνήσας εγώ αυτός καταλεπτώς διά νά μέ φανερώσουν δλον τό χρέος 

τού ιερού μοναστηριού νά τό καταστρώσω δλον κατ’ όνομα καί Ιδού ώς 
κατωτέρω φαίνεται. Έν πρώτοις: 

Τού Γετίμ αγά είναι γρόσια 294 
τού Μαμάνη γρόσια 460 
τού Κελέσι γρόσια 0460 
τού Σέχ Άχμέτι γρόσια 0230 
τού Μισέ Μικέ τού Χιώτη γρόσια 0240 
τής Χειμώναινας γρόσια 0057 
τού Μαστρομάρκου γρόσια 86 
τού Σίδερη τού Πολίτη γρόσια 70 
των Διαγουρτόπουλων γρόσια 120 
τού Άνδρέα Βασιλεία γρόσια 350 
τού Ευσταθίου Αύγερίκου γρόσια 60 
τού Παπανικολή Κραβαρίτη γρόσια 134 
τού Αναγνώστου Μπούζα γρόσια 200 

Εις μεταφοράν τά άνωθεν σούμα 2760 

' Νιζάμι = νόμος. 

Απανταχού σαν, Η. άπανταχοΰσα είναι επιστολή εκκλησιαστικής αρχής προς τούς 
απανταχού χριστιανούς. Άΰηνά, 37, (1925) 189. 

:ϋ| 
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Έκ μεταφοράς 2760 

τού Βλάχου Άναστάση γρόσια 400 

έγπναν τά άνωθεν σούμα γρόσια 3160 

| ή όπισθεν σούμα είναι γρόσια 3160 

τού Κωνσταντίνου Λίκαινα γρόσια 280 

τής εκκλησίας τού Ταξιάρχου γρόσια 070 

τού Ζέκιου Στρέφου γρόσια 140 

τού Λουκά Ξύδη γρόσια 360 

τού Χρήστου Κραβαρίτου γρόσια 60 

τού αγίου πρωτοσυγκέλ?«.ου τής Αθήνας γρόσια 120 

τού Πασματζή γρόσια 240 

τού Μαστρονίκου γρόσια 300 

τού Γεοόργιου Κραβαρίτου γρόσια 60 

του Γεροθανάση Κληρονόμου γρόσια 120 

τού Γεωργίου Σακελλαρίου γρόσια 120 

τού Χατζηδιονυσίου Κραβαρίτου γρόσια 240 

τού Μελισνάρι γρόσια 360 

τού πάτερ Άθανάση γρόσια 060 

τού Άρμάση κύρ Σταυράκη Πολίτου γρόσια 1680 

•1 καί τού άγ. πρωτοσυγκέλλου καί γέροντός μας γρόσια 350 
ί οπού έγιναν δλα όμοΰ σούμα γρόσια 7720 

ί Αυτή είναι ή σούμα των ρωμαίων άσπρων. 
I Γεράσιμος Πρωτοσύγκελλος Σιναΐτης καί Εξαρχος. 

1 Ιδού οπού σημειώνω καί τά | άλβανίτικα άσπρα. 
.} Έν πρώτοις τού Σουλφυλιάτη γρόσια 1050 

τού Σοΰ?ιου Μπάλιου γρόσια 600 

τού Ίλάμ αγά γρόσια 700 

τού Μπεκηράκου γρόσια 120 

καί τού ανεψιού του τού Άχμέτ γρόσια 200 

έγιναν καί αυτά δλα σούμα γρόσια 2670 

| είναι καί τά ρωμαίϊκα τά άσπρα γρόσια 7720 
1 οπού έγιναν δλα δμού σούμα γρόσια 10390 

Τούτο είναι τό χρέος τού αγίου μοναστηριού. 

Έγο) απορώ κατά τήν ά?ιήθειαν τόσο χρέος πόθεν έχει νά έβγτ , όπου 

θέλει τόν καθέκαστον χρόνον μόνον τό διάφορον των άσπρων 1500: γρόσια, 

θέλει καί έξοδα τό μοναστήριον τόν καθέκασταν χρόνον, ρόγες κοπελιών, 

ενδύματα, υποδήματα καί άλλα χρειαζόμενα 2000: γρόσια καί επέκεινα. 

Μόνον δ άγιος Θεός καί ή Παναγία νά γένη ΐλεαις εις αυτούς νάν τούς βοη- 

θήση νά ελευθερωθούν από αυτό τό βαρύτατον χρέος. Αμήν. 

Γεράσιμος. 

; 



382 383 Διογένους Ξαναλάτου 

. 24 | Εδώ σημειώνω και τά πράγματα όλα τού μοναστηριού κινητά τε κα'ι 

ακίνητα. Χωράφια έχουν αρκετά, τρία ζευγάρια μόνον δουλεΰουν. "Από τά 

εισοδήματά των όλιγοστόν σιτάρι μόνον τούς περισσεύει. Τά αμπέλια τους 

προς αΰτάρκειάν τους μόνον. Πρόβατα έχει 1500: γίδια έχει 1500. Τό βούτυ- 

ρόν τους και το τυρί τους μόλις τούς αρκεί. Φοράδες εχει 120: διά τά αλώνια 

τους. Γελάδια έχει 90: διά ταμαζλίκι, από τά όποια είναι των καλογέρων τά 

τρίδιπλα. "Από τοΰ Καστρίου τό μετόχιον απολαμβάνει μερικόν λάδι προς 

αΰτάρκειαν μόνον τοΰ μοναστηριού και μερικόν σιτάρι. 

Αυτή είναι όλη ή κυβέρνησις τοΰ μοναστηριού. 

Γεράσιμος. 

25 | Τό αυτό έτος, τη πρώτη τοΰ Ιουνίου μηνάς, έμίσευσα διά τον Σάλωνα 

διά νά διαβάσω καί εκεί τά φερμάνια διά τό Καστρί, νάν τά κάμω ήτζρά, 

νά τά περάσω εις τό κάϊτι και νά πάρω τούς μορασελέδες από την κρίσι. 

Εις τοιαύτην ΰπόθεσιν, άς είναι καλά ό εκλαμπρότατος σιορ Σπυριδάκης 

και ό Σουλεμάν αγάς Βοϊβόδας τής Λειβαδιάς, μέ έσυντρόφεψαν μέ γράμ¬ 

ματά τους προς τούς έκεΐσε κρατούντας, λέγω εις τον Βοϊβόδα, εις τούς 'Αγιά- 

νηδες1, εις τον Μουσταφά αγά Τζερπήνι και εις τον άγιον Σάλωνων. Όθεν 

πηγαινάμενος εις τό Χρυσό ηΰρα εκεί τον Μουσταφά αγά, εις τον όποιον 

έπήγα κα'ι τον έπροσκύνησα μέ τό πεσχέσι μου, τοΰ ένεχείρισα και τά γράμ- 

26 ματα όμοΰ καί τον άχτιναμέ | καί τό φερμάνι, τά όποια διαβάζοντας τα 

μεγάλη χαράν έλαβεν καί πολλή ήκράμι μέ έκαμε καί μέ ιλαρό τό πρόσωπον 

μέ ειπεν: Έ Πρωτοσύγκελλε, καλώς ώρισες, μην έ'χης καμμίαν έγνοια, ή δου¬ 

λειά σου είναι εδική μου καί θέλεις μένει ευχαριστημένος· καί ούτως έγινεν. 

Καί τη επαύριον καβαλίκευσεν άτός του όμοΰ καί εγώ καί έπήγαμε εις τον 

Σάλωνα, τά ίσα εις τό έδικόν του κονάκι καί τά ήκράμια όπου μέ έκαμε 

δεν περιγράφονται. Ώς τόσον πρώτα έπήγεν άτός του καί αντάμωσε τον 

Βοϊβόδα, τούς ϊΑγιάνηδες καί τον καδή καί τούς έφανέρωσε τά πάντα. Μετέ- 

πειτα έπήγα καί εγώ μέ τό πεσχέσι μου εις τον Βοϊβόδα καί τον έπροσκύ- 

27 νησα, | ό όποιος μέ έδέχθη περιχαρώς. Τοΰ ένεχείρισα τον άχτιναμέ, τό φερ¬ 

μάνι καί τά γράμματα, τά όποια διαβάζοντάς τα πολλήν χαράν έλαβε, καί 

ήκράμη μέ έκαμε. Έπειτα μέ ειπεν νά πηγ'αίνω νά ανταμώσω τούς αγάδες καί 

τον καδή καί αυτός πηγαίνει καί τον μιλεΐ, καί ούτω έποίησα. Έπήγα εις τον 

Άπτουλά αγά καί εις τον Ίπραήμ αγά, οι όποιοι, ήξεύροντές με καί από τό 

πρώτον, μέ έδέχθη σαν περιχαρώς, τούς οποίους τούς έδωσα καί τά έδιάβασαν, 

τά όποια τούς άρεσαν. Καί αυτοί τό ίδιον μέ άπεκρίθησαν, καθώς καί ό 

Βοϊβόδας καί τήν άλλην ημέρα έπήγα εις τον καδή μέ τό πεσχέσι μου καί τον 

1 Άγιάνηδες: Προεστοί χωρίων, οΐτινες όμως δεν έξελέγοντο υπό των κατοίκων, 

αλλά διωρίζοντο υπό τοΰ πασά. Μοσχοβάκης, Ένθ’ άνωτ., 297. Περί τής εκλογής 

των προεστώτων ϊδ. *Α. Σιγάλα, Ανέκδοτα έγγραφα, Ελληνικά. 3(1930)68 κ. έ. 

ί 

Ανέκδοτον χειρόγραφον περί τής Μονής Διαυλείας (Ίερουσα?ώμ)· 

έπροσκύνησα. Ηΰρα καί τον Μουσταφά αγά έκεϊ. Ένεχείρισα τοΰ καδή τον 

άχτιναμέ καί διαβάζοντάς τα μέ έδέχθη περιχαρώς καί ήκράμι μέ έκαμε. 

"Επειτα άρχισε νά μέ έρωτά περί τοΰ αγίου μοναστηριού καί περί τής Αίγυ¬ 

πτου αρκετήν ώρα. Τοΰ άπεκρίθηκα ) καί εγώ εις δλα καθώς μ’ έφοότίσεν 0. 28 

ό άγιος Θεός. "Επειτα άρχισεν νά μέ έρωτά περί τής ύποθέσεώς μου. Τοΰ 

είπα καί έγώ δλην την ιστορία από την αρχή μέχρι τοΰδε. Αυτός δέ διά νά 

φάγη παράδες άρχισε πρόφασες περί τοΰ άφιερωτικοϋ φερμανιού πώς δεν 

διαλαμβάνει ρητώς πώς άφιερώθη εις τό Σινά, μόνον πώς έδόθη νά διοική- 

ται παρά τών Σιναϊτών διά τό καλόν νιζάμι. "Επειτα καί έγώ τοΰ έδειξα τό 

χουτζέτι καί τό ίλάμι καί βλέποντας το έμεινεν αναπολόγητος. "Επειτα μέ 

λέγει ότι ό Σπαής μας δεν είναι εδώ, επειδή καί έλειπεν εις την ΙΙόλι λ Τότες 

έγώ τοΰ άπεκρίθηκα: Αφέντη, εσύ ευρέθης εδώ κριτής νά κρίνης δικαίως 

καί τά βασιλικά φερμάνια νάν τά κάμης ήτζρά- τώρα καί τά έδικά μου φερ¬ 

μάνια νάν τά κάμης ήτζρά καί νά τά πέρασης εις τό κάϊτι, νά μέ δώσης καί 

τούς μουρασελέδες νά πηγαίνω νά δώσω κανένα νιζάμι και όταν έλθη εκεί¬ 

νος | ό Σπαής άπο την Πόλι, εϊ μέν καί ήθελε κάμει ήταέτι2 εις τον άχτι- σ. 29 

ναμέ, εις τά βασιλικά φερμάνια καί τής κρίσης τήν άπόφασιν, έχει καλώς, εί 

δέ μη εγώ παίρνω τούς καλογέρους όλους καί άφίνω τό μοναστήρι έρημον 

καί πηγαίνω εις τήν Πόλι καί δίδω τά φερμάνια εκεί όπου μου τά έδωσαν 

καί ύστερα άς δώση τό τζοχάπι3. Ακούοντας λοιπόν ταΰτα καί άλλα τό έκαμε 

ήτζρά, τό πέρασεν εις τό κάϊτι, μέ έδωσεν καί τούς μουρασελέδες μέ ολίγον τι 

καί λαμβάνοντάς τα τον έπροσκύνησα καί άνεχιόρησα. "Επειτα έπήγα εις τον 

Βοϊβόδα καί εις τούς αγάδες καί τούς έδωσα τήν εύχαρίστησιν, τούς είπα τά 

πάντα καθώς άκολούθησαν, οί όποιοι πολλά τό εχάρηκαν, καί ούτως έζήτησα 

παρ3 αυτών την άδειαν, τούς άφησα τήν υγείαν καί άνεχώρησα καί τοΰ 

πουρνό έκαβαλικεύσαμεν άντάμα πάλιν μέ τον Μουσταφά αγά καί έπήγαμεν 

εις τό Χρυσό, εύθυμήσαμεν καί εκεί μέ τον άγιον | Σάλωνων καί τοΰ πουρνό σ. 30 

έμίσευσα άπ3 έκεΐ εις τήν Λειβαδία νά δώσω τάς ευχαριστίας τοΰ έκλαμπρο- 

τάτου καί τοΰ Βοϊβόδα, νά τούς πώ καί διά ζώσης φωνής τά πάντα καταλε¬ 

πτώς καί ούτως έποίησα. Καί τή δέκατη δευτέρα τοΰ Ιουνίου μηνός ανέβηκα 

εις τό άγιον μοναστήριον καί ήσύχασα δοξάζων καί ύμνών τον Θεόν όπου 

μέ έλευθέρωσεν από τόσα πέλαγη. "Αμποτες ό άγιος Θεός διά πρεσβειών τής 

Παναχράντου Αυτού Μητρός καί τής αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρας παρθέ¬ 

νου καί πανσόφου Αικατερίνης καί εις τό εξής νά στερεωθούν δλα καλιότερα. 

Αμήν. 

1 Διά πάσαν αλλαγήν ιδιοκτησίας ήτο απαραίτητος ή έγκρισις τοΰ Σπαχή. Κασβί- 

κης, Ένθ’άνωτ., ιθ. . 2 Ίνταέτι = χάρισμα. 

3 Τζοχάπι = άπάντησις, λόγος, δικαιολογία. Τήν εξήγησα* τών πλείστων τουρκικών 
λέξεων οφείλω είς τον κ. Παπαευγενίου, Γενικόν Επιθεωρητήν, τον όποιον καί θερμώς 

ευχαριστώ. 



384 Διογένους Ξαναλάτου, Άνέκδ. χειρόγρ. περί τής Μονής Διαυλείας (Ιερουσαλήμ.) 

σ. 31 Έξήλθε τό παρόν εκ των αρχείων | τής Ίεράς Μονής του αγίου και 

Θεοβάδιστου όρους Σινά καί Ιπεδόθη τφ ήμειέρψ Πρωτοσυγκέλλφ Κυρίω 
Κωνσταντίνφ Γεωργιάδη. 

1871 Αύγουστου 12. 

Σίναιον ό'ρος 

Τ. Σ. + ό Σιναίου όρους Καλλίστρατος. 

σ. 126 | Εν ετει 1783 Ιουνίου 15: Ιερουσαλήμ. 

Την σήμερον εις ένθύμησι γράφω τα όσα έξοδα ακολούθησαν των 

πατέρων τής Ιερουσαλήμ, τό κατά την Αειβαδίαν ευρισκόμενον, από τά 1780: 

Μαίου 10: όπου έκίνησαν καί έπήγαν εις την ΓΙόλι καί τό έπροσήλωσαν εις 

τό Θεοβάδιστον όρος του Σινά, μέχρι την σήμερον όπου εστερεώθην, εις τάς 

1783: Ιουνίου 13: καί έπάϊσαν διά καθαρού κατάστιχου, έν πρώτοις, εις 

ναυλους, εις πεσχελίκια, εις τά φερμάνια, εις τά σιγίλλια, εις τό χουτζέτι, εις 

τό ιλάμι, εις τά γράμματα των Αθηνών καί των αρχόντων, εις τές δωρεές, 

εις τά καΐκάτικα, εις τά έξοδα τοϋ έξάρχου τά πρώτα καί εις τά δεύτερα όπου 

Ιπήγεν εις την Πόλι, εις τά δεύτερα φερμάνια όπου εκαμεν, εις ναύλους, 

εις τήν ζωοτροφίαν τους, εις τήν Λειβαδιά καί τον Σάλωνα, εις τούς κατήδες, 

πρώτα καί δεύτερα, εις αυτά όλα πάϊσαν σούμα τον αριθμόν γρόσια: 5083: 

σ. 127 λέγω πέντε χιλιάδες καί όγδοήκοντα τρία γρόσια καί τέλος. | "Εκαμαν 

καινοί πατέρες τής Ιερουσαλήμ έδικά τους έξοδα. Έν πρώτοις εις τά δύο 

ταξήτ φερμάνια, εις τούς κατήδες, εις τον καπετάν πασιά τό φερμάνι δια τά 

Ταλαντονήσια καί εις τό δεύτερον φερμάνι διά αυτά καί εις τον καδή διά τό 

ζάπτι μουρασελέ εις αυτά όλα πάϊσαν γρόσια 520: λέγω πεντακόσια είκοσι 
γρόσια όπου έγιναν όλα σούμα 5600: γρόσια. 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ 

Ο ΠΑΧΩΜΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ 

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ 
( 

ο μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως αιών δύναται νά χαρα- 

κτηρισθή ώς εποχή καθ' ήν πλεϊστοι εγγράμματοι κατέφευγον εις τήν δύσιν, 

εγκαταλείποντες έν Έλλάδι λαόν τυραννούμενον υπό τον ζυγόν των Τούρκων. 

Ολίγοι είναι εκείνοι οί όποιοι εν ιή κατακτηθείση αυτών πατρίδι έμορ- 

φώθησαν καί διεκρίθήσαν ώς λόγιοι. Έκ τούτων είς υπήρξε καί ό Παχώ- 

μιος Ρουσανος1, έκ των έργων 2 του όποιου αποσπώ μεν καί δημοσιεύομεν 

ενταύθα τάς πληροφορίας τάς μέ τον βίον των συγχρόνων του σχετιζομένας. 

Ό Παχώμιος Ρουσανός εγεννήθη κατά αύτόγραφον σημείωσίν του3 έν 

τφ χωρίω Πηγαδάκια4 τής νήσου Ζακύνθου κατά τό έτος 1508. Τον 

πατέρα αυτού υπό τό όνομα Ιωακείμ5 εύρίσκομεν καθηγούμενον τής ίεράς 

μονής τής Θεοτόκου τών Στροφάδων τφ 1553. Γνωρίζομεν επίσης ότι ό 

Παχώμιος ήτο μοναχός είς τήν μονήν τού αγίου Γεωργίου6 έν Ζακύνθω. 

£ 1 Περί τούτου βλέπε I. Ν. Καρμίρη, Ό Π. Ρουσανος καί τά ανέκδοτα δογματικά 

καί άλλα έργα αύτοΰ. Άθήναι 1935, ένθα, καί πλήρης βιβλιογραφία καί άπαρίθμησις 

■ όλων τών έργων του Ρουσάνου. 

2 Έλήφθησαν ύπ’ όψιν, Παχωμίου Ρουσάνου α) Περί τής έκ τών Γραφών 

ώφελείας καί ότι ούκ αίτιοι οί ταύτας γραψάμενοι τής άσαφείας, άλλ' ή ήμετέρα αμά¬ 

θεια καί αμέλεια, καί περί διδασκάλων, (έν Ίωάννου Βασιλικού, Κανέλλου Σπανού, 

Γραμματική τής κοινής τών Ελλήνων γλώσσης). Έν Τεργέστη 1908 σ. 55-77 (έν ταϊς 

παραπομπαΐς βραχυγραφικώς α). β) Προς τούς Ελληνίζοντας καί τούς τά θεία μυστή¬ 

ρια βεβηλοϋντας, καί ότι ού δει προσέχειν τοΐς πολλοϊς άσεβέσιν ούσιν, άλλα τοΐς εύσε- 

βέσι, καν ολίγοι ώσι. Έξέδωκε Σ. Λάμπρος έν Δ. Ι.Ε.Ε. 1. (1883) σ. 105-112. (Έν 

ταϊς παραπομπαΐς βραχυγραφικώς β). γ) καί «να άλλα μικρότερα έργα έκδοθέντα υπό 
I. Ν. Καρμίρη, Ένθ. άν. καί έν Θεολογίας τόμ. ΙΔ' καί Νέας Σιών τόμ. ΛΑ'. 

3 Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς (1869) σ. 122. Τό χειρόγραφον τό όποιον 

ήτο ιδιόγραφον τοϋ Ρουσάνου, άνήκεν είς τήν μονήν τοΰ αγίου Γεωργίου τών Κρημνών 

τής Ζακύνθου καί εύρίσκετο τότε είς τό Υπουργείον τών Εκκλησιαστικών. Παρά τάς 

έρευνας ήμών δεν ήδυνήθημεν τά έξακριβώσωμεν που εύρίσκεται τώρα. 

1 Τό χωρίον Πηγαδάκια ήτο έν έκ τών μεγαλύτερων τής νήσου. Κατά τό 1527 είχεν 

94 οικίας καί 3385 ψυχάς· ίδέ Κ. Καιροφύλα, Ή Ζάκυνθος κατά τούς Βενετούς προ- 

νοητάς, Ίόνιος Ανθολογία άριθ. 93-94 (1935) σ. 17-21. 

Ίδέ παρά I. Βασιλικφ, Ένθ. άν. σ. 51-54, τήν συμβολαιογραφικήν πράξιν καί 

τήν άπόφασιν τών διαιτητών διά τά βιβλία και τά άλλα αντικείμενα, άτινα ό Ρουσανος 
• έγκατέλιπεν άποθανών. 

Ιδέ Λ. Ζώη, Αί έν Ζακύνθω μοναί (1900) σ. 59-65. ΙΙερί τής μονής Στροφάδων 

έν τφ ίδίω έργφ σ. 33-43, 

Επετηριϊ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος 1Γ . 25 



386 0. Λαμψίδου 

Φεύγων ούτος εκ του μοναστηριού του, ήρχισε σειράν ταξειδίων και περιηγή¬ 

σεων διδάσκων, μελετών και συγγραφών. Έπ'ι πολλά έτη παρέμεινεν εν άγίφ 

’Όρει, τω δέ 1553 ευρισκόμενος εν Ναυπάκτφ και σκεπτόμενος, ίσως, νά 

έπανέλθη εις την πατρίδα αυτού, άπέθανεν. 

Την σημασίαν των έργων του Παχωμίου ώς πηγής λαογραφικής ύπεν- 

θύμιζεν ό Σ. Λάμπρος1, κατά τάς εκάστοτε παρουσιαζομένας ευκαιρίας 

παραλληλίζων τό εργον αυτού «προς τούς Ελληνίζοντας» προς τό τού 

Ιωσήφ Βρυεννίου «Τίνες αί αϊτίαι των καθ’ημάς λυπηρών» καί λέγων δτι 

άμφότερα θά χρησιμεΰσωσιν ώς πηγαί διά την συλ?ωγήν προλήψεων και 

δεισιδαιμονιών παρά τω Έλληνικώ λαώ2. 

Και ό κ. Κ. ’Άμαντος εν σημειώματι αυτού περ'ι ΓΙαχωμίου Ρου- 

σάνου 3 έξαίρει την θέσιν, ήν πρέπει νά καταλάβη ούτος διά την ερευνάν τής 

λαογραφίας τής εποχής του. 

Ό Καρμίρης έκδώσας ιδιαιτέραν διατριβήν περί τού συγγραφέως4, έν 

τή απαριθμήσει των έργων τού όμιλεΐ όμοίως υπό τό αυτό πνεύμα. 

Καί ημείς από μακρού χρόνου περί τό πρόσωπον καί τό εργον τού 

Π. Ρουσάνου ασχολούμενοι, εις τό αυτό συμπέρασμα εΐχομεν καταλήξει, 

άλλα μετά τίνος επιφυλάξεως' αί λαογραφικαί πληροφορίαι παρά τω ήμετέρω 

συγγράφει δεν είναι τοσαύται ώστε νά δικαιώνωσι τήν περί αυτού γνώμην 

ώς σπουδαίας πηγής προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. Πλήν δμως παρέχει πλη¬ 

ροφορίας διά σημεία τινά τής συγχρόνου αυτού ζωής χρήσιμα διά τον συλλογέα. 

Κατά τον Ρουσάνον ό λαός, αμαθής καί απαίδευτος, δεν έτρεφε μεγά- 

λην αγάπην προς τούς διδασκάλους καί λογίους, οϊτινες εζων έν άθλια οικο¬ 

νομική καταστάσει· «οί μέν λόγου μετέχοντες, έστήκασι κάτω, πάντων άπο- 

ροΰντες, δσοι δ’άγύρται καί δουλοπρεπεϊς εις θρόνους ανάγονται καί χρήματα 

πάντυθεν άποθησαυρίζουσιν εις δέον ούδέν ού θέλουσιν ίδεΐν φιλοσοφούντα, 

έλεγχον τούτο νομίζοντες τής εαυτών ανομίας, λήρους άποκαλούσι τούς τοιού- 

τους, άκαταστάτους, άνυποτάκτους, όλιγοψύχους, δτι τοΰτοις ούχ υποτάσσον¬ 

ται εν ταΐς μωρίαις αυτών, ούκ αρκεί αυτούς περιπατεΐν έν σκότει αλλά καί 

ετέρους βιάζονται5». Έπί πλέον, εξακολουθεί, «πολλάκις δέ καί μυκτηρίζουσι 

1 Νέος Έλληνομνημών 12 (1915) σ. 320-321 καί Δ. I. Ε. Ε. 1 (1883) σ. 101-105. 

2 Νέος Έλληνομνήμων 4 (1907). σ. 18. 

3 Νέα Έστία|έτ. Α' τεΰχ. 22-24, σ. 1061-1064. 

4 Ίδέ άν. ύποσημείωσιν 1. 

5 α. σ. 73, 22-30. Έν τη επιστολή πρός Ιγνάτιον Άγαλλιανόν επίσκοπον 
Άντίσσης, ό Ρουσάνος ονειδίζει αύτόν διότι σχολήν διά καλογραίας έποίησεν και 
ούχί διά άνδρας. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Έλληνίδων έκπαίδευσις μετά την άλωσιν. Πρακτικά 

τής Ακαδημίας Αθηνών 5 (1930) σ. 6 τοΰ αποσπάσματος. Αί έπιστολαί του Ρουσάνου 
έδημοσιεύθησαν υπό Α. Μουστοξύδου έν τω Έλληνομνήμονι σ. 681-710. Περί τοΰ 
Ιγνατίου Άντίσσης ίδέ Γ. Μ. Β α λ έ τ τ α, Ό άγιος Ιγνάτιος Άγαλλιανός, 

Θεολογία 10 (1932) σ. 289-312. 

Ό Παχόίμιος Ρουσάνος καί 6 βίος τών συγχρόνων του. 

τούς γραμματικούς, διδάσκοντας τούς παίδας τάς κλίσεις τών ονομάτων τε 

καί ρημάτων...»1. ’Όχι μόνον δέ διδασκάλους καί μέθοδον διδασκαλίας, αλλά 

καί αυτήν τήν γλώσσαν χλευάζουσι καί διασύρουσιν έν τε τή ομιλία και τοΐς 

γραφομένοις αυτών, καί τούτο, ένεκεν τής τών λέξεων όμοηχίας φέροντες ώς 

παράδειγμα- «συκή τό φυτόν, σικύα τό ιατρικόν έργαλείον2». 

Θά ένόμιζέ τις ίσως δτι ταύτα συνέβαινον μόνον παρά τφ άμαθεΐ λαώ. Ό 

ίδιος φθόνος διά τούς ασχολούμενους εις τά γράμματα έβασίλευε καί εις τά μονα¬ 

στήρια- «εΐ δέ πού τις καί τών ηγουμένων εύρεθείη ευγνώμων, καί προθυμεΐ- 

ται άναπαύσαί τινα τον μάλλον είδότα, πάντες σκανδαλίζονται έπί τούτο μάλλον 

ή επ’άλλο τι, κρίνουσι, φθονούσι, συγχέονται, ϊνα τί τούτο λέγοντες; τις ούτος 

ημών υπερέχει δτι ούτως άξιούται; Τοιούτος εστί καί τοιούτος. Τά εαυτών αφέν¬ 

τες άπαντα, μόνον τά τούτου περιεργάζονται, τα αυτού φαντάζονται ελαττώ¬ 

ματα, ένεδρεύουσιν ώς δύσχρηστον αύτοΐς καί εναντίον, έσθ’ οιε καί ενώπιον 

αυτού κατηγορούσιν, καί πάντα ποιούσι μέχρις αύτόν άνάστατον ποιήσουσιν 

είτα έπιγελώσι διά τό είναι αύτόν τοιούτον καί τοιοΰτον, δπου περ άν άπέλθη, 

ού κατοικήσαι έχει, καί αντί, τού είπεΐν αυτών τινα είθε ήδυνάμην αυτόν 

άναπαύσαί, φησί μετ’ έμβριμήματος, είθε είχον αύτόν έν σιδήροις, έν κώπη, 

έν ειρκτή, ε’ίπερ έξουσίαζον αύτού, είχον άν αυτόν παιδεΰσαι μή μεταβαί- 

νειν3».Καί εξακολουθεί- «συχνότατα τού διδασκάλου... ού κήδονται...άλλά καί 

οίον άπολογοΰνται ύβρίζοντες, οΐδαμέν φασιν δτι πάντες οί αιρεσιάρχαι γραμ¬ 

ματικοί καί Ρήτορες ήσαν4. Καί συμπεραίνει «διά ταύτα ολίγοι καί κακοί 

είσιν οί δοκούντες μετέχειν λόγου5». 
Αντί τής μελέτης ό λαός τότε προύτίμα τήν πλήρη διασκεδάσεων καί παι- 

γνίων ζωήν. Τούτο παρατηρών ό Ρουσάνος μετά λύπης έρωτα τούς συγχρό¬ 

νους του. «Τί ούν; έν παιδιαίς βέλτιον άναλίσκειν τον χρόνον; έν μέθαις; έν 

«ίσχρολογίαις καί άργολογίαις; έν ύπνοις; έν όρχήστραις; έν θεάτροις; τί δέ 

καί τά χρήματα έν τφ καταχωννύειν ή δαπανάν έν πώμοις; έν βρώμασι περιτ- 

τοίς; έν ίματίοις; έν τοίχοις; έν ίπποις καί κυσι;6. 

Ή εορτή ενός αγίου εν τή τότε εποχή, ώς καί κατά τήν μεσαιωνικήν 

εποχήν καί σήμερον, ήτο διά τον πληθυσμόν τής περιφερείας ημέρα διασκε- 

>0.0.75,22-24. 
2 α. σ. 76, 21-22. Περί τών διδασκάλων καί τών σχολείων τής μεταβυζαντινής περιό¬ 

δου ίδέ Τρύφ. Εΰαγγελίδου, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, ΆΘήναι 1936. 

Μ. Γεδεών, Παιδεία καί Πτωχεία παρ’ ήμΐν κατά τούς τελευταίους αιώνας. Έν Κων- 

σταντινουπό?ιει 1893. 

8 α. σ. 73, 30. 74, 1-15. 

4 α. σ. 74, 21-26. 
6 α. σ· 74, 17-18. Τ ρ. Εύαγγελίδου, Ένθ. άν. σ. XX κ.έζ. Μ. Γεδεων. ΕνΘ 

άν. σ. 17-28, 29-30. Άν καί παρήλθον τόσοι αιώνες, ή κατάστασις εις πλεϊστα μονα¬ 

στήρια δεν ήλλαξεν. 
6 α. σ. 72, 29-30, 73, 1-4. 
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δασέων καί. πανηγύρεων. ’Έμενον λοιπόν οι πανηγυρίζοντες. είς ιόν περίβο¬ 

λον του ναού ένθα ήτοίμαζον τά εδέσματα καί εν μέσψ ασμάτων, τρώγοντες, 

πίνοντες καί χορεύοντες διήρχοντο ολόκληρον την έορτάσιμον ημέραν1. 

Την συνήθειαν ταΰτην βαρέως φέρων 6 Ρουσάνος λέγει περί των συγ¬ 

χρόνων του- «Οΰτοι δέ κύκλφ του ναοΰ θΰουσι καί έκδέρουσι κάκκοπρίζουσι 

και δπτοΰσι καί πλήρη μέν τά εντός τε καί τά εκτός δυσωδίας καί κνίσσης 

και σπήλαιον οΐμοι ληστών ο ναός γίνεται.... άλλα καί έν τοις άδΰτοις κρέα, 

πανταχοΰ δέ εΰωχίαι καί οστά έρριμμένα... οΰχ ως εν ίερω έστώτων, άλλ’ έν 

μακέλλφ ή καπηλείω ή αγορά... πέριξ δέ κύμβαλά τε καί σύριγγες καί χοροί. ,»2. 

Αλλαχού πάλιν λέγει ο συγγραφεύς- καταρώμενοι οϊ "Ελληνες «καρκί¬ 

νος λέγουσι κατ’ έπικράτησιν παλαιάν, οΰκ οϊδασι δέ διόπερ τούτο λέγουσιν, 

εστι δε τούτο παρ’ ϊατροίς πάθος τι συμβαΐνον πολλάκις έν τοις των γυναι¬ 

κών μαζοις3 καί ο παρ’ ήμΐν κάβειρος, καί τό μέν κοινόν οΰκ οϊδασι, το δέ 
παγκοινον τέως γινώσκουσιν άλόγως» 4 

Καί άφοΰ ο λόγος περί ιατρικών πραγμάτων, ίδωμεν πώς οί τότε ιατροί 

εθεραπευον καί ποια μέσα έχρησιμοποίουν προς θεραπείαν τών ασθενών 

«οι των ιατρών παΐδες χειρουργεΐν τινα μέλλοντες, πάθει δεινώ συνεχόμενον, 

οΰκ ευθύς ξυρόν καί καυστήρας καί έμπλαστρα επάγουσιν, εϊμή σκέψωνταΐ 

οθεν εσχε το πάθος τάς αρχάς, τούτου δ’ εγνωσμένου βοηθήμασι χρώνται, 

καταποτίοις, φλεβοτομίαις, λουτροΐς, διαίταις, καί οΰτω τοΰ πλεονάζοντος χυμού 

Οι κανόνες της Εκκλησίας κατεδίκαζον πάντοτε τάς τοιαύτας συνήθειας ώς έκ 
το>ν αρχαίων Ελλήνων παρεληφθείσας. Ό Ξ' (ΞΘ') κανών τής έν Καρθαγένη Συνόδου 

(«περί του αφελεσδαι τά τών Ελλήνων συμπόσια» Γ. Ρ άλλη-Μ. Π ο τ λή, Σύνταγμα 

Τ' θείων κα1 ίε^ών κανόνων... 3 (1853). ο. 465-466) λέγει καί έν «ύτοΐς τοις γενεσίοις 
των μακαρίων μαρτύρων άνά τινας πόλεις καί είς αυτούς τούς ιερούς τόπους τα 
τοιαυτα πλημμελείν οΰχ ύφορώνται». Ό Βαλσαμών δέ έπεζηγών τό ανωτέρω χωρίον 
προσδετει·* -σπερ σήμερον έν μνήμα.ς αγίων, ού μόνον κατά τάς πόλεις, αλλά καί κατά 
τας εξω χωράς γίνονται πανηγύρεις καί χοροστασίαι καί άλλα τινά παίγνια...». Εναντίον 
τοιαυτης συνήθειας ό επίσκοπος Ζακύνθου Νικόλαος Κόκκινης έξέδωκεν εγκύκλιον 

ΧΙΊ , 611 18°9’ εν'9α γίΛ'εται λόγ°ζ πεΡ» εορτών καί πανηγύρεων μετά τυιιπανοκρου- 
σματων εις τας προ τών εκκλησιών πλατείας. Λ. Ζώη, Τά πανηγύρ.α. Μυρσίνη, άριθ.2,3. 
(Ζάκυνθος-Πατραι 1910) Ίδ. καί Λαογραφίας 2 σ. 130-132 

2 β. σ. 106, 7-35. 

. 3 Ό ,Αέτ,10^ ό ’Λμιδηνός, ιατρός τοΰ Ε' αίώνος μ.Χ., έν τφ ένάτφ αύτοΰ λόγω 
αναφέρει «τους εν μαζοΐς καρκίνους» Άδηνάς τόμ. 23 σ. 386, 18. 

4 α. σ. 69, 19-23. Είς τό ύπ> αριθμόν 124 σ. 34 χειρόγραφον του Λαογραφικοϋ 

ρχειου ο Σ. Βιος γράφει δτι έν Ευρυτανία καταρώμενοι λέγουσι «νά βγάλ’ς τούν 
καρκίνου». Τήν πληροφορίαν ταύτην όφείλω είς τήν καλωσύνην τού ΔιευΟυντοΰ τοΰ 

Λαογραφικοϋ Αρχείου, ον καί ευχαριστώ. Ή ασθένεια αΰτη, καί μάλιστα ή θεραπεία 
ταυτης δια θαύματος, συχνακις άπαντα έν τοις βίοις αγίων βλ. Η. υεοιιετ, Βίος καί 
πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών άββά Θεοδοσίου σ. 75. 5. «γυνή τις πάθος ανίατον 
κατα τον οικεΐον εχουσα μαζόν, καρκίνος δέ τοΰτο ή...». 
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συσταλέντος, λοιπόν καί τοΐς άπουλωτικοϊς χρώνται φαρμάκοις είς ϊασιν» *. 

Καταπολεμών ό Ρουσάνος τάς λαϊκάς προλήψεις περιγράφει τινάς. 

Ούτως εις τήν κοιμόπολιν Ξανθίαν (Ξάνθην), έπληροφορήθη κατά τήν τέλεσιν 

βαπτίσεως, συναινοΰντος και αυτού τού ϊερέως, «τήν μαίαν άλατος δράκα 

βαλεϊν έν τή κολυμβήθρα* 2. Ό ίερεύς έρωτηθείς υπό τού άπορήσαντος διά 

τό πράγμα άπήντησεν «τί ειχον ποιήσαι τήν μαίαν ούτω κακώς διαπραξαμέ- 

νην3»;και συνεχίζων ό Ρουσάνος διερωτάται διατί μία μαία νά υπηρέτη 
κατά τήν τελετήν τής βαπτίσεως;4. 

Συνήθιζον τήν εποχήν έκείνην νά άλλάσσουν τά κατά τήν βάπτισιν 

δοθέντα ονόματα. Ταύτην τήν συνήθειαν ό Ρουσάνος θεωρών ως μεγάλην 

άσέβειαν, τήν ορθόδοξον πίστιν έξέθεσεν έν μικρά διατριβή,ήν περαίνων λέγει: 

«Διό οΰκ έξεστι τοις Χριστιανοΐς έναλλάττειν τά βεβαπτισμένα ονόματα»5. 

Εις τά μοναστήρια συχνότατα ΰπήρχον πηγαί, αγιάσματα, είς τά όποια 

οί πιστοί άθρόοι προσήρχοντο, άντλούντες έκ τού ύδατος καί αυτό θυμιώντες. 

«Είσί γαρ οϊτινες προφάσει δήθεν εΰλαβείας έν τοις μοναστηρίοις άψικόμενοι 

καί ώς άγιάσματι ή ύγιάσματι προσερχόμενοι τή πηγή, ου μόνον άπαρύονται 

1 α. σ. 55, 1-7. Περί τής ιστορίας τής ιατρικής έν τή Βυζαντινή περιόδφ ίδέ 

Η. Ηαεδβτ, Εεΐιτόποΐι άετ ΟεδοάϊαΗΐε άετ Μεάίοΐη. I. ]βιΐ3. 1875. σ. 445-486 

Α. Οοτίΐειι, 1,68 ηιεάεεΐπδ §τεοδ άεριιίδ \& πιοτί άε Οαΐίεπ ^δςμιΆ 13. οΐιιιΐε άε 

Γετηρΐτε ά’Οΐ'ϊεηΙ (210-1453). Ρ3τΐδ. 1882. Ρ. ΒπιηεΙ, Μεάεοΐηε εί Τ1ιεΓ3ρβπΙϊηυ€ 

Βγζππί,ΐηε... Ρεπ'β 1933 Πουρναροπούλου, Ιστορία τής Έλλην. ιατρικής κατά 

τον μέσον αιώνα (200-1453). Θεσσαλονίκη 1930. Διά τήν νεωτέραν εποχήν άναφέρομέν 

τινας τών μελετών Ν. Κυριαζή, Ιατροί έν Κύπρο) τόν ΙΖ'-ΙΘ' αιώνα. Κυπριακά 

Χρονικά. ΙΑ'. σ. 177-244. Σπ. Ά ρ δ α β ά νη-Λ υ μπε ρ άτ ο υ, Ιατρική καί φαρμακο¬ 

ποιία έν Έπτανήσφ επί Ενετοκρατίας. Ασκληπιός, έτ. ΣΤ' σ. 405-412. Γ. I. Σπαν ο¬ 

πού λ ου, Ή λαϊκή ιατρική έν Κύπρφ. Άθήναι 1935. 

8 β. σ. 109, 26-27. 8 β. σ. 109, 29-30. 

4 Νΰν τό άλας χρησιμοποιείται διά τό «αλώνισμα» τοΰ νεογεννήτου ώς καί διά τό 

πρώτον λουτρόν τοΰ παιδιού. Άγνοοΰμεν άν παραμένη ακόμη ή συνήθεια νά ρίπτεται 

άλας εντός τής κολυμβήθρας κατά τήν βάπτισιν, συνήθεια άλλως αρχαία Χριστιανική. 

Βλ. Ν. Πολίτου, Ώκυτόκια έν Λαογραφ. Συμμ. 2. σ. 295. Τό «άλ-άτισμα» άναφέρεται 

έν Άθήναις (Δ. Κα μπ ο ύ ρ ο γ λου, Ιστορία τών Αθηναίων. 1. σ. 199.), έν Κύπρφ (Γ. 

Λουκά, Φιλολογικοί επισκέψεις τών έν τφ βίω τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών 

αρχαίων. Έν Άθήναις 1874. σ. 63.), έν Θράκη (Ε. Σαραντή, Άπό τά θρακικά έθιμα. 

Θρακικά. τόμ. 1. σ. 130.), έν Σύμη (Δ. Χαβιαρά, Συμαϊκά. Ζωγράφειος άγων. τόμ. 1. 

σ. 211.), έν Αίτωλίφ (Δ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα Αίτιολικά Λαογραφικά. Γ'. νΗθη 

καί έθιμα Λαογραφία. 8. σ. 29.) καί αλλαχού. Έν δέ τφ Πόντφ ευθύς μετά τήν γέννη- 

σιν τοΰ παιδιού καί τόν καθαρισμόν αύτοϋ, έπαλείφεται τοΰτο δι’ άλατος είς τάς κλει¬ 

δώσεις καί τάς μασχάλας καί τά ώτα. Ουτω λέγουσι οτι τό νεογέννητον δέν θά ύπο- 

φέρη έκ τών πληγών, αϊτινες είναι τόσον συχναί είς τά μικρά παιδία. Περί τούτου βλ. 

Ν. Πολίτην, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά Σύμμεικτα 2 σ. 208 ένθα καί 

εκτενής βιβλιογραφία. 

6 Βλ. τό έργίδιον τοΰ Ρουσάνου περί τών έν τφ βαπτίσματι τιθέμενων ονομάτων καί 

τών μή τοιούτων, τό έκδοθέν υπό I. Ν. Καρμίρη, Ένθ’ άν. σ. 289, 17-18. 
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αλλά και θυμιώσι πόθεν ταύτα μαθόντες ή έξευρόντες ούκ οϊδα, εί μή οτι 

εξ αγροικίας»1. Και εάν ακόμη, προσθέτει, αί πηγαι αΰιαι έχουν καθαγιασθή 

(όπερ πρέπει νά άποδειχθή) χάριτι αγίου τίνος ή του Ίησοΰ Χρίστου «δει 

πρώτον τον χώρον εν φ τουτί τό ΰδωρ άποκεκομμένον είναι, οϊονει τέμενος 

τι εν αυτώ ανεγεΐραι ως ποτ εν Χώναις καί μηδ’ έν κοινή χρήσει τφ υδατι 

χράσθαι, άν μη τις ανάγκη δι’ εύλάβειαν καί υγείαν, μηδέ προηγουμένως 

θυμιάν τό ΰδωρ, άλ?ιά τάς εν τφ τεμένει σεβάσμιας στήλας, είτα και τά έν 

αυτφ πάντα- οΰτω γαρ δόξουσιν ευλογίας μεταλαμβάνειν τίνος τό τε ΰδωρ 

καί τά λοιπά έκ τής τών ιερών πρώτον θυμιάσεως. Πώς γάρ άλλως άν εξ 

ανίερου άνδρός ή καί γυναικός μεταλάβωσι τά ΰδατα ευλογίας;» 2. 

Πολλαί ώς γνωστόν τών προλήψεων καί τών δεισιδαιμονιών του Ελλη¬ 

νικού λαοΰ έκ τής θρησκείας τών αρχαίων Ελλήνων πηγάζουσι. Κατά τον 

ΙΣΤ' αιώνα ό Ρουσάνος παρατηρεί οτι αϊ γυναίκες «βοστρύχους καί έτερ’ 

άμματα άνατιθέασιν ώς οι “Ελληνες5» καί οτι έναποτίθεταί τι κέρμα έν τή 
χειρί του τελευτήσαντος διά πέραμα» 4. 

Δεισιδαίμονες συνήθειαι πολλαί έσωζοντο τότε παρά τοΐς ναυτικοίς- μίαν 

παλαιοτατην τοιαυτην ειδεν ο ίδιος έπί του πλοίου ταξιδεΰων προς την 

Σμύρνην. Γαΰτην περιγράφει ώς εξής- «άκοΰω τε καί όρώ τούς ναΰτας εύτρε- 

πίζοντας έδεσμα τφ έκεΐσέ ποτέ παροικήσαντι ή καί παροικοΰντι δαίμονι 

Παπα τουρκιστί ή καί άραβιστί ονομαζομένφ. Ηύτρέπισαν δέ έξ ών αυτοί 

ήσθιον, έν πίνακι ζωμόν θρΰψαντες καί τυρόν καί κρόμμυον έπιθέντες καί 

οΐον μανθάνομεν μυθευόμενον περί Όδυσσέα πλεΰσαντα εις τον "4ώην, ό 

καί έ'ρριψαν κατά τού πελάγους, έθνικώς έπικαλεσάμενοι,..δ». 

1 β. σ. 106, 21 -25. 

2 β. σ. 107, 3-11. Περί τού θέματος τούτου ώς καί περί λουσμάτων ίδέ Α. Ργεπζ, 

Όϊε Ιζίτοΐιΐίοίτοη Βεηεάίοΐΐοηεπ ΐηι ΜίΐίεΙεΙΙεΓ. τόμ. Γ. Ρεβίθατ^ 1909, ]. ΖεΙΠη^βτ, 

Β&ΰ ιιηά Βάάει· ϊη άβτ αΙίοΙιπδΙΙίοΒβη Κίτοΐιε, Μονάχον 1928, ο. 93- 129. Μ. I. Γεδεών’ 

Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητού. 1904. σ. 200-207. ^επ ΡΕρΕάο- 

ρ ο ιι 10 3, 1^68 ραΐαϊβ εί Ιεε έ^ΐϊδεδ άεδ Βίβοΐιεπιβδ. Αίΐιέηεδ 1928. σ. 96-99. Περί τοϋ 

έν Χοίναις τεμένους ίδέ Μ. ΒοηηβΙ, ΝεγγεΙϊο (1ε ιϊιΪγεοιιΙο ε Μΐεΐιεείε ατοΒ&π^βΙο 
Οίιοηίδ ρεΙγεΙο, Αη&1. ΒοΙΙ. 8. σ. 289-307. 

β. σ. 108, 1-2. Καί σήμερον τούτο γίνεται- βλ. Ν. Πολίτου, Αί άσθένειαι κατά 
τούς μύθους τού Ελληνικού λαού, Λαογραφικά Σύμμεικτα 3 σ, 97-100. 

* β· σ· 108> 6-7. Περί τής συνήθειας ταύτης βλ. Ν. Πολίτην, Τά κατά την τελευ¬ 

τήν,, Λαογραφικά Σύμμεικτα 3. σ. 331, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

β. σ. 109, 19-25. Περί θαλασσίων στοιχείων Ιδέ I. Βρυεννίου, Τίνες αί αίτίαι 
των καθ’ ημάς λυπηρών. «Νηρηΐδες έν θαλάσση καί στοιχεία έξάρχοντα κατά τόπους 

ειναι^ πειθόμεθα» καί έν τφ συνταγματίφ Ί ω ά ν ν ο υ Κ α ν ν α β ο ύ τ σ η Μ α γ ί σ τ ρ ο υ 

είς τό περί νυμφών κεφάλαων «αί δέ λέγονται Νερηίδες όσαι κατοικούν είς τήν θάλασ¬ 

σαν». (σ. 42 έκδ. ΕεΙαπεΓί.) Περί στοιχειωμένων τόπων τής θαλάσσης ώς καί περί τοϋ 

μύθου τής Γοργόνας ίδέ Σ. Κυριακίδου, Ελληνικήν Λαογραφίαν 1923. σ. 177-178, 

καί Ν. Γ. Πολίτου, Ό περί τής Γοργόνας μύθος παρά τφ Έλληνικφ λαφ. Παρνασ¬ 

σός. 2. τον αυτόν, Ή Γοργόνα τής 3Αττάλειας, Λαογραφικά Σύμμεικτα. 2. σ. 33-88. 

(Λαογραφία. 3. σ. 172-180)· τον αντον, Νεράιδες Παοθενών 1 (1871-1872). σ 489-496, 

560-564,601-604- 
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Ή επιληψία θεωρείται παρά τοίς Χριστιανοϊς ώς ενέργεια τού δαίμονος, 

ή θεραπεία δ’ αυτής δέον νά γίνηται εν τή εκκλησία ή τουλάχιστον αί εΰχαί 

αί άναγινωσκόμεναι πρέπει νά άναφέρωνται είς θεϊκήν τινα δΰναμιν. Μίαν 

τοιαυτην περίπτωσιν είδεν ο Ρουσάνος έν Χριστουπόλει1- «άφικόμενος εν 

τή εκκλησία Χριστουπόλεως έπεί γάρ καιρός ήν τής θείας λειτουργίας, όρώ 

τινα επιληπτικόν χάρτην κρατούντα έν ώ ήν γεγραμμένα ά έ'δει ποιεΐν περί 

τής ιδίας έπιληψίας. Μετά γοΰν τήν τού θείου ευαγγελίου άνάγνωσιν εισάγει 

αυτόν ό ίερεύς έν δεξιών αυτού ενώπιον τής αγίας τραπέζης, έπάδων καί 

τινα τοΰτφ... 2. Έπιμείναντες ούν ά'μφω μέχρι άπολΰσεως καί τινας επιδέ¬ 

σμους έν σχοινίφ ποιήσαντες ύπέθηκαν τή τραπέζη, εΐτα έπιχρίσαντες άσβέστφ 

καί τμήμα κεράμου έπιθέντες, προήλθον, ποιήσαντες τήν τράπεζαν Κυρίου, 

τράπεζαν δαιμόνιων3». 

Τά μοναστήρια κατά τον ΙΣΤ' αιώνα, ακολουθούντο τήν Βυζαντινήν 

παράδοσιν, έχρησίμευον καί ώς νοσοκομεία4. Μεταξύ δέ τών αγίων τών βοη- 

θοΰντων είς τήν ΐασιν τών ασθενών ό Ρουσάνος αναφέρει τούς άγιους 

Αναργύρους καί τον Βασίλειον 5. 

1 Ή κατά τήν άρχαίαν έποχήν Νεάπολις έλαβε τό όνομα Χριστούπολις κατά τούς 

μετά τόν Χριστόν αιώνας, μετονομασΟεϊσα άργότερον είς Καβάλλαν ώς καί νΰν λέγεται. 

Κ. Σκαλτσά, Ιστορία τής Καβάλλας. Καβάλλα 1930. ο· 10, 28, 34 καί άλλαχοϋ. 

2 β. σ. 109, 13-17. 

3 β. σ. 109, 17-21. Τόν κατάδεσμον αναφέρει ό Φ. Κουκούλες (Μεσαιωνικοί 

καί νεοελληνικοί κστάδεσμοι, Λαογραφίας 9. σ. 101.) μεταξύ άλλων (Λαογραφίας 9. σ. 63. 

σημ. 2. σ. 102-103, ο. 474.). Έν διαβαστικόν είς σεληνιασμόν έδημοσίευσεν ό Γ. Κα- 

λαϊσκάκης (Κρητικός Άσιήρ.άριθ. 55 (1909). σ. 428. πβλ. καί Λαογραφίαν. 3. σ. 371- 

372.). Ό Γ. Σπανόπουλος ?.έγει τινα περί τής διαγνώσεως καί θεραπείας τής 

άσθενείας ταύτης. (Ή λαϊκή Ιατρική έν Κύπρφ. Άθήναι 1935. σ. 34, 44-45, 54-55.). 

Καί έν ταΐς κατάραις τοϋ Ελληνικού λαού άπαντά τό νόσημα «νά σέ βρή σε?.ηνια- 

σμός ...» (Γ. Μ. Μανωλάκου, Εύχαίκαί κατάραι Κότρωνα (Γυθείου) Λαογραφία. 5. 

σ. 389 390. άριθ. 49.), «σεληνιασμό νά ντί κιάση, νά μή ντ’άφή ποτέ» (Μ. Δέφνερ, 

Χαιρετισμοί, εύχαί, κατάραι, όρκοι, άσματα Τσακώνων, Λαογραφίας 7. σ. 32. άριθ. 64.). 

4 α. σ. 74. Περί τών έργων τούτων τής εύποιίας ίδέ 5Α ρ. Κούζη, Περί Βυζαντι¬ 

νών νοσοκομείων καί ιατρείων κ?.η ρικών, ίδίρ δέ περί μοναστηριακών νοσοκομείων 

(ξενόίνων) κατά τόν 12°ν αιώνα. Αρχεία Ιατρικής καί Βιολογίας 15 (1920) άριθ. 3-4 

σ. 40. Ε. ^πηεεΙιηε-Ε. Οεεοηοιηοδ, Εεδ οεηντεδ ά’ΕδδϊδίΕηεε εί Ιιορϊίαιιχ 

1)γζεηΐίηδ ειι δϊέείε άεε Οοιυηέηεδ. Αηνετδ. 1920. Κ. Αμάν του, Ή Ελληνική φιλαν¬ 

θρωπία κατά τούς Μεσαιωνικούς χρόνους, ’ Αθήνας 35 (1923). σ. 131-164. Μ. Γεδεών, 

Περί φιλόπτωχων καί φιλανθρώπων διατάξεων παρ’ ήμΐν κατά τούς τέσσαρας τελευ¬ 

ταίους αιώνας. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 21. σ. 79-84. Βλ. καί Α. Κούζη τό 

άρθρον Ξένων έν τή Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 

5 «Ούτε Αναργύρους, ούτε Βασίλειον ούτε τινα τών άγίίυν άλλον είς νοϋν ?,αμβάνον- 

τες, τοΐς άσθενοϋσιν έπικουροϋντα*, α. σ. 64, 23-25. Διά μέν τούς Αναργύρους 

περί ών (Γ. Ο ευόσετ, ΚοβπίΕδ ηηά ΌΕΐιπΕη, Εείρζί§ 1907) ή αυτή γνώμη επικρατεί 

}ίαί σήμερον, δ>ά δέ τόν Βασί?ειον άγνοούμεν εάν καί νΰν τόν επικαλούνται οί ασθενείς, 
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Τά έργα του συγγραψέθ)ς περιέχουσι πλείστας ειδήσεις περί των μονα¬ 

χών και του μοναχικού βίου. Μοναχός ό ίδιος, παρέμενε θιασόίτης τής αρχαίας 

των μονά στη ρ ίων τάξεως καί ύπερηγάπα την κοινοβιακήν μοναχικήν ζωήν 

οΰχί δέ την κατά τήν ιδιόρρυθμον τάξιν τελούσαν1. Έν τοίς εργοις του πολ- 

λάκις εγκωμιάζει τό «κοινώς βιούν», δπερ προς «αγάπην πνευματικήν και 

ομόνοιαν άγει» καί όπερ «ακίνδυνος εστι ζωή ασφαλής σωτηρία..2». 

Ομίλων περί τής εν ταΐς μοναΐς ψαλμωδίας ό Ρουσάνος συμβουλεύει, 

ϊνα μή πάντες ομού ψάλλωσι «οΰ πάντες όμού, ούδ’ οί μέν κράζοντες τον 

ύμνον οί δ ου, ά'λλ’ έτερος προς τον έτερον...κύκλω εστώτες περί τον θειον 

θρόνον μετά δέους καί θαμβούς μή ένθεν κάκεΐθεν όρώντες ή μεταβαίνοντες 
ως ήμεΐς άτακτου μεν εν τω θείω τεμένει» 3. 

Εναντίον μιας μοναχικής συνήθειας, ήτις καί νυν έτι εξακολουθεί, ό 

Ρουσάνος έπετέθη μή άποκρΰπτων ουδόλως τήν αλήθειαν «κλοπήν δ’άν 

έγωγε καλέσαιμι καί τήν οπωσδήποτε μετά δόλου συλλογήν των χρημάτων 

ως ο'ταν πορευόμενοι προς πλουσίους καί πένητας όδυρόμεθα ψευδή πενίαν 

καί πτωχείαν καί ναών άναλώματα καί αναθημάτων κειμηλίων τε καί αγαλ¬ 

μάτων κατασκευάς, ιερών ενδυμάτων ένδειαν καί ιστοριών άφανισμόν, ΐνα 

παντα έχωμεν μετ ευπορίας, άπερ ουδέ κοσμικοί δντες εϊχομεν» 4 *. 

Περαιτέρω του λόγου όντος περί ηγουμένων απαριθμεί τινας τών ασχο¬ 

λιών τών μοναχών «άδοκιμάστως άποκείρουσι (οί ηγούμενοι) τους προσερ- 

χομένους είτα έξορίζουσιν εις μυρίας άνοδίας έν βουκολίοις καί αϊπολίοις 

και ποίμνιοις και μυλωσι και τοΐς όμοίοις... εις καταστροφήν τών ψυχών 
αυτών» δ. 

ΓΙεραίνοντες τήν μικράν ταΰτην μελέτην, κρίνομεν άναγκαΐον νά τονίσω- 

μεν καί ήμεΐς τήν μεγάλην ωφέλειαν, ήν θά προσεπορίζοντο αί λαογραφικαί 

έρευναι έκ τής σταχυολογίας λαογραφικών πληροφοριών έκ τών Βυζαντινών 
καί μεταβυζαντινών συγγραφέων6. 

Καλλιθέα - Αθηνών. 

Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

1 Περί τούτου ίδέ ΝΠτοδ Α. Βεεδ, Όίε Κ1ο8ΐθΓΓ6«ε1π 063 ΝϊοερΗοΓΟδ ΒΙβπιιυγ- 

άΐ5 ίη Ββζυ£ 3υ£ ΡαοδοπιϊοΒ Κ,ΐιοιίδαηοδ δοννίε εϊηε ΙηδοΒπίί αυκ .ίεηΐδοΙιβΙιΐΓ, Βγζ3η- 

ίίηΪ8οΒ-Νβιι§πεο1ιΪ5θΙιε ^ύΠηΐεΙιεΓ 10 (1933) σ. 115-123. 

8 α. σ. 57, 7-8. 

3 α. σ. 61, 4-10. 

4 α. σ. 62, 6-12. Δυστυχώς ή συνήθεια αΰτη δεν έπαυσεν υφιστάμενη. 

α, σ. 64, 27-30. 65, 1. Βλ. Φ. Κουκουλέν, Έκ τοϋ βίου τών Βυζαντινών 1920 
σ. 37 κέξ. 

ϋ Έιειθι Ν. Πολίτην, έν Αοίεδ δα δείζΐέπιε οοπ^τέδ ΐηίεηΐ3ίίοη3ΐ άεε οπευΙ^Ηδίεδ. 

°'ι 159 και άνάγνωθι τοΰ αυτόν, “Ερευναι περί τής Ελληνικής λαογραφίας κατά τούς 
μέσους χρόνους, Λαογραφίας 3. σ. 605. κ.έξ. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΛΥΝΘΟΝ 

Τρία τέταρτα τής ώρας βορείως του Μυριοφυτου τής Χαλκιδικής, κειμένου 

παρά τά ερείπια τής εσχάτως υπό τών Αμερικανών άνασκαπτομένης αρχαίας 

Όλύνθου, υψοΰται πύργος μέγας, τού οποίου έχει καταπέσει ή στέγη καί 
ή μία τών γωνιών 1 (εΐκ. 1) 

Ό πύργος έχει έν κατόψει 

σχήμα ορθογώνιον (εϊκ. 3), 

περιελάμβανε δ’ έσωτερικώς ί; Τ ' ; 

ορόφους χωριζομένους διά · 7'£Η|ΗΥ'7 ! 

ξύλινων πατωμάτων, ών σή- 

μερον σφζονται μόνον τά | . · ΙηηΗΗΙ 

εντετειχισμένα άκρα τών ξυ- Ο^ΗΗΗΗ 
λίνων δοκών (εΐκ. 2). Ή εΐ- .'· λ 

σοδος εύρίσκεται επί τής νο· 

τίας πλευράς τού κτηρίου καί 

εις ικανόν ύψος από τού έδά- 

φους, ήτο δέ προσιτή διά 

κινητής ξύλινης κλίμακος. Με- I λ ■■■■' 

γάλοι λίθοι ειλημμένοι προ- - ΒΒΗΒΗΗΗΒΗ ' 

φανώς έξ αρχαίων κτηρίων, , ^ 

σχη ματίζουσ ι τό πλαίσιον ,*··. ^ 

αυτής.. Ύπεράνω τού άνοί- ;β·£·'Μ·^;Υ· 

γματος της εισοδου υπάρχει 

ορθογώνιος βάθυνσις μετά μ - /Τ,ή · ,ν.:1 ’ ,ή % 

πλινθίνου τοξωτού υπερθύ¬ 

ρου, ήτις πιθανώτατα προω- 

ρίζετο νά φέρη τήν εικόνα 

τού προστάτου αγίου τού 

πύργου. Ευθύς δ’ ύπεράνω τής κόγχης είκονίζεται διά πλίνθων ό διπλού 

σταυρός τής σταυρώσεως, φέρων εις τάς τέσσαρας γτονίας του κατανεμη 

μένον τό σύνηθες σύμπλεγμα —Ι-ίτ (Ιησούς Χριστός νικά). 

ΕΙκ. 1. Ή πρόσοψις τοΰ πύργου. 

1 Τό κτήριον άναφέρεται απλώς ώς «σπουδαιότατον εργον βυζαντινής αρχιτεκτονικής» 

έν τφ περί τών άνασκαφών τής ’Ολύνθου εργφ τού ϋ^νίά Μ. ΕοΒιπβοιι, Εχοει· 

νπίίοπε 3ΐ ΟΙνπΐΙιυΒ. ί,οηάοη 1931. τ- Β' σ, 116. 
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'Έκαστος όροφος διαιρείται εις δυο άνισα τμήματα: εν στενόν κατά 
μήκος^ τής νοτίας παρειάς τού πύργου καί εν τετράγωνον, (εΐκ. 3). Τό στενόν 

εχρησίμευεν ώς προθάλαμος και ώς κλιμακοστάσιον τής κατά την ΝΑ γωνίαν 

«κτισμένης έλικοειδοΰς κλίμακος1, δι’ής επεκοινώνουν προς άλλήλους οι όροφοι. 

Γο υπόλοιπον τετράγωνον ήτο ό θάλαμος, δστις κάτω εχρησίμευεν ώς άπο- 

γ.—_ _ _Τ.. ... ·θήκη τροφίμων, υλικών καί 
πολεμεφοδίων, εις δέ τούς 

άνω ορόφους πιθανώς ώς 

κατοικία. Εις τον άνοότατον 

μάλιστα ό'ροφον, δστις εκα- 

λύπτετο διά κρεμαστού σφαι¬ 

ρικού θόλου (εϊκ. 2), υπήρχε 

και παρεκκλήσιον, οΰτινος 

διακρίνονται εν τή φωτογρα¬ 

φώ (είκ. 2) αί τρεις επί τού 

ανατολικού τοίχου ύπάρχου- 

σαι κόγχαι. Όμοίως τοποθε¬ 

τημένα παρεκκλήσια εύρί- 

σκομεν καί εις οχυρούς πύρ¬ 

γους τών μονών τού 'Αγίου 

"Όρους 2 άναφέρονται δ5 επί¬ 

σης καί εν μεσαιωνικοΐς 
εγγράφοις3. 

Τρία τών τοιχωμάτων 

τών θαλάμων φέρουσιν έκα¬ 

στον άνά δύο βαθείας όρθο- 

£κκ. 2. Αποψις τοΰ εσωτερικού τών ορόφων γωνίους κογχας καλυπτομένας 

τοΰ πύργου. διά καμαρών, επιμελώς δι3 

οπτόπλινθων κατεσκευασμέ- 
νων _(εικ. 2). Δια τών κογχών τούτων ου μόνον έπήρχετο οίκονομία 

υλικου αλλα και χώρος ικανός εξοικονομείτο. Τό εσωτερικόν τού πύργου 

εφωτιζετο διά στενών ταξικών θυρίδων (πολεμίστρες) εξ οΰ γίνεται δήλος 

ο αμυντικός χαρακτήρ τού κτηρίου, δπερ έν τούτοις δεν φέρει τάς συνήθεις 

καταχύστρας τών μοναστηριακών πύργων. Είναι λοιπόν πιθανώτατον δτι 

Ως γνωστόν „ το.ανιαι Λχοε,δεϊς *λίμα*ες έχαΜνεο ύπό τδν Βυζανπ,βν 

τΙΙΖ ρηΤ"·,Ι97' 30' Κ' Π»ί'Ρ'-«»Υίννητ„ς, Έ»»εο1ς ^ βίΛ. 

οάΐΓίάϊ ·· ’ * Μ4α’ «°»Ι»· τφ 'Λχφίτιχφ Ιπε. ("Εχδ. Μηλ,α. 
ρα*η 1620) αναγινωσκομεν: .ο πύργος οΐχ, ,1,,. σχάΙαν ,1γονν 

;ι υ*?λανδος, Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, Άθήναι 1927. είκ. 132- 

Μ 11 ο $ ί <; 1ι - Μ ά 11 β η ΑοΙα «ί (ϊΐρίοιπαέει, τόμ. 6, 38. 

Βυζαντινός πύργος παρά τήν Όλυνθον. 

ταται 

Είκ.3. Σκαρίφημαόριζοντίας χομήςχοΰ πύργου, 

Είκ. 5. Τό πλίν- 

θτνον συμπίλη¬ 

μα του πύργου. 
Είκ. 4. Ή φέρουσα τό πλίνθινον συμπίλημα 

πλευρά τοΰ πύργου. 

1 Ή άνάγνωσις αΰ τη έχει τό πλεονέκτημα δτι γίνεται καθ’ δν τρόπον κάμνομεν τό 
σημεϊον τοΰ σταυρού. Οΰτος δέ είναι κφ’ι ό συνηθέστερος τρόπος τής άναγνώσεως διά 
ίά βυζαντινά συμπιλήματα. 
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ϊών εξωτερικών αυτού όψεων και τον χαρακτήρα των άπαρτιζόντων τά συμπι¬ 

λήματα γραμμάτων, δεν δυνάμεθα νά καταβιβάσωμεν τήν χρονολογίαν του 

κάτω του 1400. "Οντως δέ ερευνών εις τον κατάλογον των κτημάτων τής 

μονής Δοχειαρίου άνεύρον, δτι μεταξύ τών κτημάτων αυτής υπάρχει και 

πύργος εν θέσει Άμαριανά ή Μαριανά τής Καλαμαριάς ιδρυθείς περί τό 

1373. Ο μνημονεύων δμως τον πύργον τούτον άρχιμ. Χριστόφορος Κτένας 

δεν ήδυνήθη ν’ άναγνώση τό συμπίλημα, μετέγραψε δ3 αυτό καί έσφαλμένως 
ώδε 1· αρ χ 

Μ Δ 

ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

. Α ' ’Αρχ· Χ 9 ι π * ο φ ό ρ ο υ Κ τ ε ν ά, Ή έν *Αγ. Όρει “Αθω Μονή τού Δοχειαρίου, έν 
Αθηναις 1926, σ. 31, ’ 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΙΙΒΩΝ 

Ασχολούμενος εις τήν συγγραφήν τής ιστορίας Θηβών καί Βοιωτίας, 

ήν έξέδωκα εις δύο τόμους κατά τά έτη 1928-1929, άνεδίφησα πολλών 

πόλεων καί πολλών ιδιωτών βιβλιοθήκας. Εις μίαν ιδιωτικήν βιβλιοθήκην — 

εάν καλώς ένθυμώμαι τού αειμνήστου Θηβαίου Έπαμεινώνδου Παπαβασι- 

λείου — εύρον πολυσέλιδον χειρόγραφον ιστορικήν εργασίαν, εις ήν μεταξύ 

πολλών καί ποικίλων εξηκριβιομένων ιστορικών περί Θηβών ειδήσεων, διέκρινα 

καί κατάλογον περιλαμβάνοντα τά ονόματα 49 μητροπολιτών Θηβών — 34 

Ελλήνων καί 15 Λατίνων—-από τού 1 0,0 μ. X. αίώνος μέχρι τού 1929. 

ΙΙαραβαλών τον κατάλογον τούτον πρός τον υπό Μυστακίδου έν τη 

Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τού έτους 1936 δημοσιευ- 

θέντα επισκοπικόν κατάλογον Θηβών καί πρός τον τού Εε Ω«ίη (Οπεηδ 

Οπδΐ. τόμ. III σελ. 1081 -1088), παρετήρησα ότι, εις μέν τον κατάλογον τού 

Εε Ωιιΐη, περιέχονται πάντα τά ονόματα τών Λατίνων μητροπολιτών τού 

εις χεΐράς μου καταλόγου μέ τελείαν ομοιότητα καί ακρίβειαν, είς δέ τον τής 

Έπετηρίδος αναγράφονται 17 έκ τών ονομάτων τού ήμετέρου καταλόγου, 

Πιστεύων δθεν, δτι ό κατάλογος τών μή σημειουμένων έν τοΐς ανωτέρω 

έργοις μητροπολιτών Θηβών είναι έργον δυνάμενον νά συμβάλη ίσως εις τήν 

εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής πόλεωςταύτης, τον παραδίδω είς τήν δημοσιότητα 

διά τών στηλών τής Έπετηρίδος, προσθέτων δτι διά τό θέμα σημειωτέοι είναι αί 

έμμετροι σφραγίδες τών μητροπολιτών Ν ική τα (ΙΑ'—ΙΒ'αί.)καί Ίωάννου 

(βλ. V. Εαατεη ί,έν ΈλληνικοΙς, τόμ. 8 [1935] σ. 56 άρ. 712 καί τόμ. 4 [1931] 

σ. 340 άρ. 169). Τον Ίωάννην τούτον ό έκδούς τήν σφραγίδα Ο. 8 εΐι 1 ιι ηι 5 ετ- 

ο;ετ νομίζει σύγχρονον τού Θεοφυλάκτου τής Βουλγαρίας (1078-1092). Ό κ. Ν. 

Βέης (Βυζαντινά Χρονικά τής ΓΙετρουπόλεως, 21 [1914] σ. 209-212) ταυτίζει 

αυτόν μέ τον άγιον Ίωάννην τον Καλοκτένη (ΙΒ' αί.), ο δέ πατήρ Εαιιτεπί; 

αναγράφει καί έτερον μητροπολίτην Θηβών, τον Ίωάννην Κοσσίφην. 

Έν τέλει προσθέτω δτι ό κατά τό 1634 άναφερόμενος ΙΙαρθένιος 

μνημονεύεται ώς Θηβών καί έν σιγιλλίφ τού 1638 (Δ. Ζακυθηνού, Ανέκ¬ 

δοτα πατριαρχικά γράμματα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, Ελληνικά 2.154), 

δτι τώ 1700 κατέχει τήν αρχιερατικήν έδραν ό Αθανάσιος (Δ. Ζακυθηνού, 

Ένθ’ άν. 2. 397) καί τώ 1734-1737 τουλάχιστον ό Άνανίας (Δ. Ζακυ¬ 

θηνού, Ένθ’ άν. 3. 129. 132. 138), ό δέ άνευ χρονολογίας υπό τού Μυστα¬ 

κίδου (σ. 178) άναφερόμενος "Ανθιμος ήτο Θηβών τουλάχιστον κατά τό 

1763 (Δ. Ζακυθηνού, Ένθ’ άν. 3. 443.). 
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ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ©ΗΒΩΝ 

1. Ροΰφος. Οΰτος εχρημάτισε πρώτος επίσκοπος Θηβών, έμαοτΰρησε 
δε μεταξύ ο4 καί 68 μ.Χ. ΓΟρ« Γ. Τσεβα, Ιστορία Θηβών, 2, σελ 15 

και Αν5. Τριαντάφυλλου, Αί άρχιερατικαί έπαρχίαι της παλαιάς Ελλά¬ 

δος εν προγενέστεροις ^τοΰ 1821 χρόνοις, Ιερός Σΰνδ. 1916 άρ. 268. 11). 

2. Διονύσιος, δστις φέρεται παρακαθήσας είς την Α' Οικουμενικήν 
Σύνοδον και υπογράψας «Ό Θηβών Διονύσιος». 

. 3·. Μ°σΖ°5· παρεκάθηυε, ιφ 347, έν τή !ν Σαρδ^ή Συνόδω· 
υπογράφει· «ο Θηβών Μόσχος». 

4' 5Α5νυσ,0?> «στις παρέστη έν τη συνόδφ Εφέσου, τφ 431, καί υπέ- 

γραψεν:^ « Ανόσιος επίσκοπος Θηβών κατά Θήβας, άγιας του Θεοΰ εκκλησίας 
της κατα Ελλαδα». ("Ορα Γ. Τσεβα, Αυτόθι, σελ. 16). 

. 5· /ίΑρχέτ/1{Χ°ς> δστις §ν τη επιστολή τής συνόδου Κορίνθου προς τόν 
αυτοκρατορα Λέοντα τφ 457 ύπέγραψεν: «Άρχέτιμος Θηβών». 

^Ιππόλυτος, οστις περί τό 650-750 συνέγραψε γενεαλογίαν τών 
συγγενών του Χρίστου. 

- 1^αρχ:αν0ς· °ίι0? Ιν Ιή 8» οικουμενική Συνόδω 
ιφ υπογραψας Μαρκιανός έλέφ Θεοΰ Αρχιεπίσκοπος Θηβών. Κ«Α τό 
869 εον αναφέρει καί 6 Μυστακίδης. (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ 12 177 

8. Κωνσταντίνος. Τφ 1080 συνεχλήθη σύνοδος ύπό ιού πατριάρ- 

χου Ευστράτιου, εν ή Ανεγνώσίησαν γράμματα τού μητροπολίτου Θηβών 

του οποίου το Ανομα δέν Αναγράφεται. Οΰτος, κατ’ Ιμέ, είναι ό ύπό τού 
Μυστακ^ιδου ( Ενθ’ Αν. σ. 177) Αναφερόμενος Κωνσταντίνος. 

9. Ιωάννης, δστις παρεκάθησεν είς την σύνοδον Κωνσταντίνου- 
πολεως, τφ 1166, καΐώπέγραψεν: «Ιωάννης ό Θηβών». 

10' ? "Α^0ς ’ΙωάννηςδΚαλοκτένης, μητροπολίτης Θηβών καί 
εξαρχος πασης Βοιωτίας (ΙΒ' αϊώνος). ("Ορα Γ. Τσεβα, Ένθ3 αν. σ. 59-64 
και οσα έσημειώθησαν ανωτέρω). 

11. Γρηγόριος, έν έτει 1490. Κατά τόν Τούρκον περιηγητήν Άλή 

Βεην, οι Τούρκοι ήσαν τότε ολίγοι έν Θήβαις, οί δέ Χριστιανοί διωκούντο 

υπο του σερασκερη καί τού μεγάλου μουφτή Γρηγόρη (επισκόπου) κατοι- 

κουντος εις το κανάλι τής Πόρτας, οπού ύπάρχει εκκλησία διά τήν οποίαν 

υπερηφανευονται όλοι οί χριστιανοί. Προφανώς πρόκειται περί τής εκκλη¬ 

σίας του άγιου Γρηγορίου. (Όρα Γ. Τσεβά, ”Ενθ’ Ανωτ. σελ. 350-351) 

12. "Ιωάσαφ, Αναφέρεται τφ 1564 ως ίπέρτιμος καί έξαρχος πάσης 

Βοιωτίας. Τον μνημονεύει ό Μυστακίδης (Ένβ’ Αν. 177) άς παραστάντα έν 
αγιφ ορει κατά τό 1544. 

13. Α«υρέντιος. Ό Μυστακίδης (Ένθ3 άν. σ. 177) αναφέρει μητρο¬ 

πολίτην Θηβων Λαυρέντιον μετασχόντα τφ 1593 τοπικής συνόδου. Οΰτος, 
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πιθανώς, είναι ο αυτός μέ τόν Μητροπολίτην Θηβών τόν κατά τό 1595 μετά 

τοϋ Μητροπολίτου Αθηνών καί Κορίνθου καθιερώσαντα τό εορτασμόν τής 
δσίας Φιλοθέης. 

14. Μητροφάνης 1622. Οΰτος φέρεται κατά τφ 1625 ώς παραιτηθείς. 

(Μυστακίδης, Ένθ3 αν. σελ. 177). 

15. Ιεζεκιήλ 1657, καθηρέΟη κατά τφ 1666. Τόν σημειοί δ Μυστα¬ 

κίδης ( Ενθ άν. σ. 178 βλ. καί Ζακυθηνόν έν ΈλληνικοΤς 2. 164). 

16. Ιερόθεος, τφ 1685· παρά Μυστακίδη (Ένδ3 άν. σελ. 178) καί 
κατά τό 1687. 

17. Δαμιανός, έν έτει 1721. 

18. Μακάριος Φιλάρετος, Θηβών καί πάσης Βοιωτίας τφ 1729. 

19. Αθανάσιος, τφ 1734. Αναφέρεται έν πατριαρχικά) σιγιλλίφ του 

1740 (Βλ. Δ. Α. Ζακυθηνοΰ, Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα, έν Ελλη¬ 

νικούς, 3, σελ. 141). Τόν Αθανάσιον, ζώντα καί κατά τφ 1746, αναφέρει καί 
ό Μυστακίδης (Ένθ3 άν. σελ. 178). 

20. Μητροφάνης, έν έτει 1744. 

21. Αθανάσιος, έν έτει 1784, Οΰτος ή το δόκιμος άγιογράφος. Έν 

τφ ναφ του 'Αγίου Δημητρίου Θηβών σώζονται τρεις εικόνες αΰτοΰ. "Ορα 

Γ. Τσεβά, Ενθ ανωτ., σελ. 349. Οΰτος κατά σημείωμα του Μυστακίδου 

( Ενθ’ ανωτ. 178) ήτο μητροπολίτης Θηβών από του Μαΐου του 1773 μέχρι 
του 1790, δτε καί άπέθανε. 

22. Τιμόθεος, τφ 1792. Οΰτος, ελθών είς ρήξιν προς τόν βοεβόδαν 

Θηβών Σαλή Άγαν, διεξήγαγε τριήμερον πόλεμον κατ’ αΰτοΰ, θέλοντος νά 

καταλάβη εκκλησιαστικά κτήματα. Οί Τούρκοι τόν ώνόμασαν Δελήπαπαν. 

23. Κύριλλος, 1793- 1812. Οΰτος ήτο έκ τής οικογένειας Μουροΰζη 

με παράστασιν μεγαλοπρεπή, καλλίφωνος, πεπαιδευμένος, γενναιόδωρος, 

δημοφιλής είς "Ελληνας καί Τούρκους. Κατά Μυστακίδην (αυτόθι 178), άπέ¬ 
θανε κατ3 Αύγουστον του 1812. 

24. Ανανίας, 1812- 1820. Κατά τόν Μυστακίδην ("Ενθ5 άν. 178) 
άπέθανε τφ 1820. 

25. Π αίσιος, 1820- 1850, (Βλ. Γ. Τσεβά, Ίστορ. 2, σελ. 430). 

26. Άβράμιος Ανάργυρου (1852-1857) 

27. Δοσίθεος Άσημακόπουλος (1858-1887) Γ.Τσεβά,"Ενθ3 

28. Ιερώνυμος Β λ αχ άκης (1 Τουνίου 1901-1909) άν. 2, σελ. 430. 

29. Συνέσιος Ζαννή Φιλιππίδης (20 Μαίου 1912) 

ΓΕΩΡΓ. Δ. ΤΣΕΒΑΣ 



ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ Β' 

ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΔΟΥΚΑΝ ΒΑΤΑΤΖΗΝ 

Εις την κλασσικήν του Ηϊδίοπα άΐρΙοπίΕίΐοίΐ Ρηάβηοί II \ 6 Ηαίΐΐαπϊ- 

Βτεΐιοΐίβκ ^δημοσίευσε πρώτος εκ τοϋ νκ αριθ. 305 κωδικός τής άλλοτε 

Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης του γνωστού ώς Οοάβχ Ρΐιίΐοΐο- 

§•115, φυλλ. 102Ρ, μίαν επιστολήν του αύτοκρατορος Φρειδερίκου Β' του 

Ηοΐιβηβίαυίβη πρός τον αυτοκράτορα «τής Ελλάδος» Ίωάννην Δούκαν 

Βατατζην, εδρεύοντα εις τήν Νίκαιαν. Ή επιστολή αυτή παρέμεινε, καθ’οσον 

γνωρίζω, μέχρι σήμερον ασχολίαστος, αν και δεν στερείται ενδιαφέροντος 

γενικωτέρου. Εις αυτήν, γεγραμμένην, άντιθέτως προς τάς υπό του \νο1££ 

δημοσιβυθβίσας τέσσαρας ελληνικάς επιστολάς του Φρειδερίκου Β.', εις τήν 

λατινικήν, ό «'Ρωμαϊος αυτόκράτωρ γερμανικής εθνότητος» Ικφράζε’ι δριμύ- 

τατα παράπονα εναντίον τοΰ Ίωάννου Δοΰκα Βατάτζη, τον οποίον μέμφεται 

μετ3 δξυτητος διά τήν μή τήρησιν των εκ των ύπαρχουσών μεταξύ των φιλι¬ 

κών σχέσεων άπορρεουσών πολιτικών υποχρεώσεων, καταλήγει δέ προτρέπων 

τον «αδελφόν» δπως, άπεκδυόμένος τον παλαιόν άνθρωπον καί περιβαλλό¬ 

μενος τον νέον, έπανέλθη εις τήν παλαιάν φιλίαν, ή οποία ήτο εις άμφο- 
τέρους συμφέρουσα. ’ 

. 0Τήν Ιπιστολί1ν ταΰξ*1ν δέν ^ λάβει είδικώς ύπ3όψει οΰτε ό κυριώτεοος 

των^ιστορικων τής αυτοκρατορίας τής Νίκαιας άείμνηστος Μηλιαράκης,ό όποιος 

ρητως άλλως τε καί τονίζει2 δτι τό μνημειώδες ε'ργον τοΰ ΗιυΊΐΕπΙ-ΒΓέΙιοΙΙεδ 

υπήρξεν εις αυτόν, γράφοντα εν Άθήναις, άπρόσιτον, οΰτε άλλος τις έκ τών 

ειδικως μέ τήν βιογραφίαν τοΰ Φρειδερίκου Β.' ή τών συγχρόνων αΰτοΰ 

ασχοληθέντων έν τή Δύσει συγγραφέων3. Έπί πλέον δέ αυτός οΰτος ό Ηιιίΐ- 

Ητά-ΒΓεΙιοΙΙεδ, ό όποιος εις τον πρώτον όγκωδέστατον, ώς γνωστόν, τόμον 

του μνημονευθέντος έργου, τοΰ οποίου καί αποτελεί οΰτος τήν εισαγωγήν, 

παρεχει τήν διά τήν εποχήν του όσον τό δυνατόν πληρεστέραν καί άκριβεστέ- 

ραν βιογραφίαν τοΰ μεγάλου καί πραγματικώς θρυλικοΰ4 Γερμανοΰ ήγεμόνος, 

’ Τόμος VI, μέρος Β', σ. 921 έξ. 

I ί.σί,Ι0ρια τουΓ βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ δεσποτάτου τής Ηπείρου, σ. 329 σημ. I. 

ΝΤοοβαΤοιΓάίηΙΐ^Γ’ °αΓ?η6Γ; έ?αί<?ειον έργον της ΤΗβ Βοεοαπάδ οί 
ϊ ’ ? (,912) αφιερώνει εις την εν λογω επιστολήν ούτε ήμίσειαν γοαμμήν έν 
υποσημειώσει της σ. 171, αναφερομένη άλλως τε απλώς εις ιόν ΗυίΠβΓά-ΒτέΙιοΙΙεδ. 

^ιναι γνωστή η παρά τοΐς Γερμανοΐς κρατούσα λαϊκή παράδοσις περί έπανελεύ- 
σεως εις τον κοσμον τοϋ αύτοκρατορος Φρειδερίκου Β'. 

Έπί μιας επιστολής τοΰ Φρειδερίκου Β’ προς Ίωάννην Δούκαν Βατατζην. 401 

οΰδεμίαν μνείαν κάμνει είδικώς έν σχέσει μέ τήν επιστολήν ταΰτην, τήν οποίαν, 

ούτως είπεΐν, παραβλέπει. Άντιθέτως καί παρά τοΰ Ηυϋΐ&πΐ-Βτέΐιοΐίεδ καί 

παρά τών άλλων δσοι ήσχολήθησαν μέ τάς σχέσεις τοΰ Φρειδερίκου Β.' προς 

τους "Ελληνας έν Ανατολή ηγεμόνας, εκτενής γίνεται λόγος περί τών τεσσά¬ 

ρων τοΰ αΰτοκράτορος τούτου έν ελληνική γλώσση επιστολών, έκ τών οποίων 

τρεις μέν απευθύνονται προς τόν Ίωάννην Δούκαν Βατατζην, μία δέ προς 

τον δεσπότην «τής Ελλάδος» Μιχαήλ Β.' Δούκαν Αγγελον1. 

Δημοσιεύουν τό πρώτον τήν έν λόγφ επιστολήν, τής οποίας τό κείμενον 

καί διορθοΐ εις σημεία τινα αποκαθιστών αυτό ώστε ν3 αποδίδεται ή κατά 

τήν άντιληψίν του ακριβής έννοια, ό ΗΐΐίΙΙ&Γά - Βίέΐιοΐΐ^δ παρατηρεί δτι εις 

τό κείμενον τής επιστολής δέν εμπεριέχονται στοιχεία δυνάμενα νά χρησιμεύ¬ 

σουν ώς βάσις θετική ή έστω καί ως ένδειξις διά τήν χρονολόγησιν αυτής2. 

’Έχων ΰπ3 οψει τά παρά τοΰ Κ&γηαΜιΐ5 έν Αηπαΐεδ Εοοίεδίαδάά εκτιθέ¬ 

μενα, άρκεϊται νά ύπενθυμίστ) δτι κατ’ Ιούνιον τοΰ 1247 ό άσπονδος τοΰ 

Φρειδερίκου εχθρός πάπας Ίννοκέντιος δ Δ.' είχεν άποστείλει εις τήν Ελλη¬ 

νικήν Ανατολήν καί δή εις τήν έπέχουσαν θέσιν βασιλευούσης Νίκαιαν τόν 

λόγιον μοναχόν Λαυρέντιον3 μέ τόν σκοπόν δπως οΰτος έλθη εις επαφήν 

προς τούς έν Νίκαια εκκλησιαστικούς καί πολιτικούς άρχοντας καί προϊστα¬ 

μένους σχετικώς μέ τό ζήτημα, πάντοτε περιμάχητον διά τήν Δύσιν, τοΰ καθο- 

ρισμοΰ καί τής διαλύσεως τών διαφορών, αί όποΐαι παρενεβάλλοντο ώς εμπόδια 

εις τήν αποκατάσταση- τής Χριστιανικής ενότητος καί δογματικής ειρήνης. 

'Ως είναι γνωστόν, ή τοιαύτη αποστολή τών παπικών άποκρισιαρίων, προς τήν 

οποίαν ό Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, εις πολιτικά προφανώς αποβλέπουν ωφε¬ 

λήματα, δέν ήτο ξένος, καί αί έπακολουθήσασαι έν Νίκαια εις φιλικόν καί 

εκατέρωθεν διαλλακτικόν τόνον συζητήσεις δυσηρέστησαν μεγάλος τόν Φρει¬ 

δερίκον Β', τοΰ οποίου αί μετά τοΰ άκρου τής Ρώμης άρχιερέως σχέσεις, 

έξ αρχής σχεδόν τεταμέναι, είχον τότε δλως έξαιρετικώς δξυνθή. 

Καί άπέτυχον μέν τότε αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι άποκαταστάσεως 

τής Χριστιανικής ενότητος, έμελλον δμως νά καταβληθοΰν νέαι βραδύτεροι- 

μέ τήν ελπίδα δτι αί νέαι διαπραγματεύσεις θ’ άπέληγον αυτήν τήν φοράν 

εις τήν άποκατάστασιν φιλικών μεταξύ τών δύο Εκκλησιών σχέσεων. Καί αί 

νέαι μέν προσπάθειαι δέν άπέληξαν ούδ3 αύταί εις κανέν αποτέλεσμα, έχρη- 

σίμευσαν όμως ώς αφορμή εις τόν εις τάς δυσμάς ήδη τοΰ βίου του εύρισκό- 

1 Δημοσιευθεΐσαι τό πρώτον παρά τοΰ Οιιείαν \¥ο1ίί άνεδημοσιεύθησαν παρά 
Μίΐτίοδίοΐι εΐ Μίϊΐΐετ, ΑεΙα εί άίρίοτυαία £Γ3.εο3 ηιεάπ αενϊ, τόμ. III, σ. 69 έξ. 

καί, βραδύτερον, μετά μεγαλύτερος έπιμελείας παρά Ν. Ρεεία έν Ατοΐιϊνϊο είοποο (1894). 
Μετάφρασιν αυτών εις τήν λατινικήν μέ προσπάθειαν τοΰ μεταφράστου δπως προσαρ- 
μόση τό κείμενον ε’ις τό ύφος τών έκ τής αυτοκρατορικής καγκελλαρίας έξερχομένων 
έγγραφων παρέχει, ήμϊν ό ΗαΐΙΙ&Γά-ΒτόΙιοΙΙεδ, Ενθ αν., τόμ- VI, μέρος Α. 

■ "Ενθ’ άν., τόμ. VI, μέρος Β.', σ. 921 σημ. α· 
* Κ,αγηαΐάυε, Αιιηαΐ65 Εοο1ε3Ϊ35ΐΐοί, 3ά αηπ. 1247, §§ XXX, XXXI έξ. 

Επετηρις; Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 8ιος ΙΓ'. 26 
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μενον « Ρωμαΐον» αΰτοκοάτορα διά ν’ άποστείλη προς τον Ιωάννην Δούκαν 

Βατάτζην δριμυτάτην επιστολήν, εις την οποίαν εμφανίζεται μέν ο πάπας ώς 

άσπονδος των Ελλήνων εχθρός, διαρκώς και καθ' ημέραν άναθεματίζων 

αυτοΰς, εξαίρεται δ’ εν άντιθέσει ή ορθοδοξία τής Ανατολικής Εκκλησίας. 

Τούτων τεθέντων, τό προκείμενον ζήτημα τίθεται ώς ακολούθως: Εις 

ποιαν εποχήν πρέπει ν’ άναγάγωμεν την άνευ άλλης τίνος χρονολογικής 

ένδείξεως δημοσιευομένην παρά Ηιπίΐαπί - Βτέΐιοΐΐεδ επιστολήν; και δή, 

μάλλον συγκεκριμένως, πρόκειται περί επιστολής άπευθυνθείαης κατά τό 
1247 ή κατά τό 1250; 

Φρονοΰμεν δτι ούτε τό 1247 οΰτε τό 1250 δυνανται νά θεωρηθούν ώς 

χρονολογία τής έν λόγφ επιστολής. Τό δτι αί άλλαι έπιστολαι τοΰ Φρειδερίκου 

Β.' προς "Ελληνας ηγεμόνας, τουλάχιστον αΐ διασωζόμεναι, έγράφησαν ελλη¬ 

νιστί δεν δΰναται νά χρησιμεΰση ώς βάσις άφ’ ής νά όρμηθώμεν, αφού 

και τής προκειμένης επιστολής είναι δυνατόν νά υπήρχε και ελληνικόν κείμε¬ 

νον, τό όποιον νά άπωλέσθη. Εκείνο τό όποιον δΰναται νά χρησιμεΰση εις 

ημάς ως στήριγμα θετικωτερον είναι κυρίως τό ύφος τής επιστολής ταΰτης, 

μελετά)μενον έν συγκρίσει προς τό ΰφος των άλλων, γνωστών ώς έκ τοΰ 1250 

προερχόμενων, επιστολών τοΰ Φρειδερίκου προς τον Βατάτζην. 

Εις ταυτας, γραφεισας μετά τον κατά τόρ 244) συναφθέντα γάμον, τοΰ 

Ίωάννου Δούκα Βατάτζη μετά τής Κωνσταντίας— παρά τοΐς Βυζαντινοϊς 

’Άννης θυγατρός τοΰ Φρειδερίκου Β.'καί τής εΰγενοΰς Ίταλίδος Βίαποα 

Εαποΐο, ό Ιωάννης Δοΰκας Βατάτζης, «αΰτοκράτωρ τών Ελλήνων», χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς «περιπόθητος γαμβρός» ή άλλως ώς συγγενής και κηδεστής 

τοΰ δυτικοΰ αΰτοκράτορος1. Στηριζόμενοι εις την παρατήρησιν ταΰτην,’άγό- 

μεθα φυσικώς νά πιστετίσωμεν δτι ή περί ής ένταΰθα λόγος αχρονολόγητος 

επιστολή, οΰδεμίαν ποιούμενη μνείαν τών συγγενικών σχέσεων τών δΰο αΰτο- 

1 Ουτω παρά \ν ο 1 ί ϊ, νίετ £ΐ·ίεο1πδο1ιβ Βπβίβ κλπ. σ. 26. Μϊΐτίοδίοΐι βΐ Μ ΰ Π β γ, 

’Ένθ’ άν., III 69 (και ΗιηΙΐΛΓά-ΒΓόΙιοΙΙβδ, Ένθ’ αν-, VI, II, 791, έν άποδόσει εις 
τό λατινικόν), έν επιστολή πρός Βατάτζην; Ιωάννη... τφ πεφιλημένφ Γραικών βαοιλεϊ, 

τφ Δούκα, περιπόθητη) γαμβρφ αύτοΰ' ωσαύτως Λν ο III, Ένθ’ άν., σ. 22, Μ Πτ 1 ο δ ϊ ο Β 
εί ΜίΐΙΙβΓ, ένθ’ άν. III 69 (καί Η ιι ί 11 η,γά- Β γέ 1ιο 11 εη, ’Ένθ’ άν. IV, II, 760, έν 

άποδόσει εις τό λατινικόν), έν επιστολή πρός Μιχαήλ Β.' Δούκαν "Αγγελον: ό περιπόθη¬ 

τος γαμβρός ημών ό βασιλεύς Ιωάννης- έπίσης Ή7ο1ίί, Ένθ’ άν. σ. 38, Μΐΐτίοδϊεΐι 

61 Μ ϋ 11 ο γ, ενθ ’ άν. III, 74 (καί Η α ί 11 α γ <3- Β γ έΐι ο 11 ε 5, ’Ένθ’ άν. VI, II, 775 έν 
άποδόσει εις τό λατινικόν), έν επιστολή πρός Βατάτζην: ΐνα κατά τό είωθός ζιζάνια σπεί- 

ριοσιν αναμεταξύ πατρός καί υιού... Βούλεται καί ή αίθριότης ημών πατρικφ τρύπιο 
τήν υίικήν σου έλέγχειν διάθεσιν, κλπ. Όμ,οίως εις επιστολήν, άπό τοΰ Απριλίου 1250, 

άπευθυνομένην πρός τινα οαρΐίπηβΰδ, ό Φρειδερίκος Β.' γράφει ώςέξής; Νιιρετ εΐίε,ιη 3ά 
ΓοόοΓΗπάίΐε ηιείίιιε νίτεε ηοείταε, Οπίιηοίιαηπεδ, ϊΐΐπδίπδ ίιηρετ3ί0Γ ΟταεσοΓαιη, άίΐεείιΐδ 
§εη6Γ ηοείει-, ηιπ^παπι ηοΐύδ φιαηίίωίε’.η αΓοΙιεποτιπη εί ^εηίίδ 3ΐίεπιΐδ άεδάη&νίί. 

Ηαϊ11&ι-ά-ΒΓβ3ιο11ε8, Ένθ’ άν., VI, II 762. 
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κρατόρων, έγράφη προ τοΰ 12441, τής χρονολογίας ταΰτης θεωρούμενης ώς 

ίοπιιίπιΐδ απίο ςαοπι διά τήν χρονολογίαν αυτής. 

(Ρ/]Είς τό έν τελεί τής παροΰσης πραγματείας παρατιθέμενον κείμενον τής 

έπιστολής βλέπει τις δτι ό Ιωάννης Δοΰκας Βατάτζης άναφέρεται διαρκώς 

ώς «αδελφός»2, ώς τότε καί μεταγενέστερον προσοινομάζοντο οι ηγεμόνες εις 

τάς πρός άλλήλους έπιστολάς των καί προσφωνήσεις. Οΰτω π. χ. ΗαΐΠαΓό- 

Βτέΐιοΐΐοδ, ένθ’ άν., VI, II, 921: οιιιτι ίη ΐηεΐαηζϊα {Γαίτίδ ίπΕοτοα!:, αΰτ. 

922: δΐιηίπο ιδία ίηεΐσηΐα ραμε ΓεομιϊπιηίιΐΓ ίη £ΐΉίπβιΐ5? αΰτ.: Γθοο§;ίί;3 

6γ§ό, ίταΐεΓ, 61 ρεη5& ηηοά ίεεεπε, αΰτ.: εί όε ίτ&ίπδ αιηρίεχη 5Ϊηε]ιΐ5ΐ3. 

1 Ή χρονολογία αΰτη ώς χρονολογία τοΰ γάμου έπιβεβαιοΰται καί υπό δυτικών χρο¬ 

νογράφων, ιδίως παρά τοΰ \ΜαΙ:ί ΐί ϊ ε υ ΡάΓϊ"§) τοΰ οποίου τήν Οτπηάε ΟΙπΌηίηιιε 

έξέδωκε καί μετέφραοεν ό ΗπϊΙΙβΓά-ΒΓέΙιοΙΙβδ. Ό Μπίΐΐιΐεα Ράτϊδ, έν σ. 418 καί 

431 τής ώς άνω έκδόσεως, κάμνει μνείαν τοΰ γάμου τοΰ Βατάτζη μετά τής Κωνσταντίας 

καί τής έπακολουθησάσης άνακωχής (ίΓ6α§3, 1τειι§ε) μεταξύ τοΰ αΰτοκράτορος τής 

Νίκαιας καί τοΰ Βαλδουΐνου Β', άμφοτέρων γεγονότων λ,αβόντων ύπόστασιν περί τούς 

πρώτους μήνας τοΰ 1244. Έν σχέσει πρός τον γάμον τοΰτον ό Ιταλός (αΤΤι^ εις τήν 

μικράν έργασίαν του νΐί3 άί ίτπίτε Εΐίπ, Πάρμα 1783, λέγει ότι ό μοναχός Ήλίας είχεν 

άποσταλή είς τήν Ανατολήν όπως διαπραγματευθή τά τοΰ γάμου τής νόθου κόρης τοΰ 

Φρειδερίκου Β.' μετά τοΰ Βατάτζη καί δτι ταύτοχρόνως διεπραγματεύθη οΰτος τά τής 

συνάψετος άνακωχής μεταξύ Βατάτζη καί Βαλδουΐνου Β'. Ό Αίίο παραπέμπει έν προ¬ 

κειμένη) είς τον Ρατίδ, ό δποϊος δμως ούδαμοΰ, καθ’ δσον άντελήφθην, άναφέρει τι περί 

τοΰ έν λόγο; μονάχου. "Οτι δμως ό μοναχός Ήλίας περί τήν εποχήν αυτήν εστάλη είς 

τήν Ανατολήν παρά τοΰ Φρειδερίκου, συναινοΰντος καί τοΰ πάπα (έκ τοΰ όποιου θά 

προήλθεν ασφαλώς καί ή πρωτοβουλία συνάψεως άνακτοχής υπέρ τοΰ έν άμηχανίαις 

πολλαΐς Βαλδουΐνου Β'), δείκνυται έξ έπιστολής τοΰ Φρειδερίκου πρός τον βασιλέα τής 

Κύπρου. Είς τήν έπιστολήν ταύτην, γραφεΐσαν περί τά τέλ,η τοΰ 1243, ό αΰτοκράτωρ 

ουνιοτα θερμότατα τον μοναχόν Ήλίαν, κατευθυνόμενον είς Ανατολήν μέ ειδικήν άπο- 

στολήν- πρβ. Η υ ϊ 11 & τά- Β Γ έ 1ΐ ο 11 βδ, Ένθ’ άν., VI, I 147 έξ. Ό μοναχός Ήλίας χαρα¬ 

κτηρίζεται παρά τοΰ αΰτοκράτορος ώς ρτονίάειίδ νΐτ, (Ιίΐεείιΐδ ίειηϊΐίαπδ εί ίίάεΐΐδ ηοδίετ· 

ότι δ’ είχεν όντως λίαν σοβαράν αποστολήν δείκνυται έκ νοΰ έν τή έπιστο?τή ταύτη λεγο¬ 

μένου: ρτο ηοΐδαδάπιπ επίτιΐδ Εχεείΐεπίϊπε ποδίτπε δετνϊίϋδ, ϊπ ηποτυτη εχεοπίίοπε 

ρετδοπατη ε]ιΐδ τιίϊΐεπι εί ηεεεδ53ηαηι ίοτε εειίδαίηηΐδ. Ιΐβ. καί τήν παρά Εειιιρρ γραφεΐ- 

σαν βιογραφίαν τοΰ μοναχού Εΐίπ 03 Οοτίουπ, έκπεαόντος άρχηγοϋ τών Φραγκισκανών. 

* Παρατηρητέον ότι ό Ιωάννης Δούκας Βατάτζης δεν άναφέρεται καν ώς Οταεεοπππ 

ΪΓπρετ3ΐθΓ, άλλ’ απλώς καί άορίστως ώς νάίαεϊτΐδ ΟτασοΪΗε, είε. Τοΰτο μάς ένθυμίζει 

τό έν έπιστολαϊς τοΰ πάπα ή τοΰ Φρειδερίκου Β.' πρός τούς δέσποτας Μιχαήλ Α.' καί 

Μιχαήλ Β.' τούς Αγγέλους άπαντών άνάλογον: (απηβηίεηο ή Ουιπππο ΚοιπαπίΗε, ένθα 

συμπληρωτέον. άεδροΐιΐδ, ρπηοερε ή τι άνάλογον. Καθ’ήν λοιπόν εποχήν έγράφη ή έν τφ 

κειμένφ σχολιαζομένη έπιστο?.ή, ή έν Παλέρμω αυτοκρατορική καγκελλαρία δεν είχεν 

ακόμη αποφασίσει περί τοΰ είς ιόν Βατάτζην άπονεμητέου τίτλου, δι’ δ καί έτέθη τό 

αόριστον Οτ&βεί&β, βίο. Βραδύτερον, καί πιθανώτατα ευθύς μετά τήν συ ντε λέσι ν τής 

κηδεστίας, ό Βατάτζης άνεγνωρίσθη ούχί μέν ποτέ αΰτοκράτωρ 'Ρωμαίων, ώς ό ίδιος 

άπεκάλει εαυτόν καί υπέγραφε ν. άλλ’ ώς βασιλεύς Γραικών. Όπωσδήποτε, άπό σκοποΰ 

δεν προσδιορίζεται έν τφ τίτλφ τής προκειμένης έπιστολής ή πρός την «Έλ?ώ.δα* ακρι¬ 

βής ηγεμονική σχέσις τοΰ Βατάτζη. 
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03.1153. 51Η11Π1 θΐδΟΠΐΟΓΟ οίνίΐε νεί ϋΐίΐε νκΙβΕίυΐ-, Ιΐβί ίΓ3ίΓΪ5 ρΓ3650Γΐ:ίϊ11 

ίηΟΟΓΠίρίΕ 56Γ011ΪΙ;35 6Χ 3Π30ΓΪ5 θάθΓ6,0[116ηΐ 03ΓΪί:35 ίη £Γ3ίΓ6Π1 ΙΠδΟΓαίί, 

αΰτ.: οιιηι ρετ ίηοταίΐίικίϊηίδ νίοίιιπι ίη ίταίχθίη ροοοανβπε. Εις τήν αυτήν 

επιστολήν γίνεται έπειτα διαρκώς λόγος περί των δυο ηγεμόνων ώς φίλων, 

οΰχί δέ και ώς συγγενών. Ουττο Ηιιί1ΐ3Γ0-ΒΓ6ΐιο11θ5, έ'νθ3 άν. σ. 921: ριιοά 
3ηιίοοηιηι ρηπΐαδ ίίάιιοΪΗθ δΐιτηαΐ: οχοτηρίαιη, αΰτ. σ. 922: δί αηηαΐδ 
ίηΐηιίοο (κατά τήν διόρθιοσιν τοΰ έκδόντος) Ιοςιιίίητ, αύτ. σ. 922: δΐιπίηο ιδία 
ηιγ5ΐβΠ3 ηιιαο ριιπίαδ οχί§;ίί: ίη 3ΐηΐοοδ? αΰτ. σ. 922: οοούΐη δί ο-οτρτο 

(3)510 οαηι αηιΐοο ΐο άοοηίΐ;. Ουδέ άπαξ δέ γίνεται έστω και νύξις απλή περί 
συγγενικού δεσμοΰ μεταξύ των δύο αύτοκρατόρων κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν 
έγράφη ή επιστολή, υφισταμένου. Καθίσταται έκ τούτου δι’ ημάς προφανές 
δτι ή επιστολή αΰτη έγράφη άναμφισβητήτως πριν ή συναφθή ό μετά τής 
Κωνσταντίας ΗοΙίθΠδΙαιΐίοη γάμος τού Τωάννου Δούκα Βατάτζη. 

Καί τούτο μέν προκύπτει γενικώς· εϊδικώτερον δμως τίθεται προς λύσιν 
τό ζήτημα ενός δσον τό δυνατόν ακριβέστερου προσδιορισμού τού χρόνου, 

καθ3 όν έγράφη ή εν λόγω επιστολή, πάντως προ τού 1244. Παρατηρούμεν 
προς τούτο δτι εις τήν επιστολήν γίνεται μέν λόγος περί κλονισμού τών τέως 
υφισταμένων μεταξύ τών δύο ηγεμόνων φιλικών σχέσεων έξ ύπαιτιότητος 
τού Βατάτζη, ό όποιος δέν φαίνεται νά έδικαίωσε τήν προς αυτόν καί τούς 
"Ελληνας έξ αντιδιαστολής προς τον πάπαν άμέριστόν εμπιστοσύνην τού 
Φρειδερίκου Β', δέν γίνεται δμως κάμμία εξαγγελία οριστικής διακοπής τών 
έν λόγφ φιλικών σχέσεων, άλλ3 απλώς προτρέχεται αΰστηρώς ό Βατάτζης 
δπως άναλογισθή κατά πόσον ή προς τον γερμανόν φίλον του έπιδειχθείσα 
συμπεριφορά ύπήρξεν ή καλύτερα καί νά έπανεύρη καί άναλάβη τό παλαιόν 
καί χρηστόν ήθος, έπανερχόμενος εις τον αδελφικόν κόλπον, κλπ.\ Είναι προ¬ 

φανές έκ τού κειμένου τής επιστολής δτι ό Βατάτζης ήτοιμάζετο τότε νά εγκα¬ 

τάλειψη τήν φιλίαν τού Φρειδερίκου, τρεπόμενος προς τό στρατόπεδον τών 
έχθρών του. Οι γνοιρίζοντες τήν ιστορίαν τού Φρειδερίκου Β' δέν θά δυσκο- 

λευθούν καθόλου ν3 αναγνωρίσουν εις τούς έχθρούς τούτους τον πάπαν καί 
τούς Γουέλφους. Μεταξύ τούτων καί τού Φρειδερίκου ή έ'χθρα υπήρξε διαρ¬ 

κής, ακοίμητος καί αδυσώπητος. Πραγματικός συμβιβασμός μεταξύ τής 'Αγίας 
"Εδρας καί τού γερμανού Φρειδερίκου, άρπαγος τού βασιλείου τής Σικελίας, 

φεούδου τού αγίου Πέτρου, ουδέποτε έπετεύχθη. Καί ό μέν πάπας ήξίου 
αείποτε παρά τού μετά τών Σαρακηνών συναγελαζόμενου καί συντρώ- 

γοντος ήγεμόνος, τον όποιον καί βαρειαι ηθικής φύσεως έβάρυνον κατηγο- 

ρίαι, δπως υπάκουη εΰπειθώς, ώς οί προκάτοχοι αυτού Νορμανδοί ρήγες 
καί ώς μετά ταύτα Κάρολος Α' ό άνδεγαϋϊκύς καί οι διάδοχοι αυτού, εις τά 
κελεύσματα τού άκρου τής 'Ρώμης άρχιερέως, από τού οποίου καί νά θεω- 

ρήται ώς φεουδαρχικώς έξαρτώμενον τό βασίλειον τής Σικελίας, ό δέ Φρει¬ 

δερίκος, μόνος «αΰτοκράτωρ τών Έωμαίων», φύσει άτίθασσος καί άπεχθα- 
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νόμενος τό περιβάλλον τής παπικής αυλής καί τήν κληροκρατίαν έν γένει, 

έπέμενε νά πολιτεύηται άπο?αίτως έλευθέρως, μιμούμενος κατά τούτο καί 
έγκωμιάζων τον παρ3 "Ελλησι κρατούντα απόλυτον μεταξύ τής κοσμικής καί 
τής πνευματικής εξουσίας χωρισμόν. 

Ή ριζική αΰτη αντίθεοις αντιλήψεων καί διαφωνία μεταξύ Φρειδερίκου 
Β' καί πάπα ήτο φυσικόν νά ώθήση τον πρώτον προς τούς "Ελληνας, γείτο¬ 

νας αυτού κατ’ Άνατολάς, ομοίως δέ παρά τού πάπα ώς στασιαστάς καί 
ασεβείς χαρακτηριζομένους καί διαρκώς, δσον καί άνεπιτυχώς καί ματαίως, 

καλουμένους δπως υποταχθούν άνευ όρων εις τήν «μητέρα»1Ρωμαϊκήν Εκκλη¬ 

σίαν. Πότε ακριβώς καί υπό ποιας συνθήκας ό Φρειδερίκος συνέσφιγξε καί 
ανέπτυξε περαιτέρω εΐδικώς τούς μετά τής Νίκαιας δεσμούς, δέν γνωρίζομεν 
ακριβώς. Πάντως τοιούτό τι φαίνεται δτι έπετεύχθη ήδη προ τής βασιλείας 
τού Βατάτζη καί δή έπί τών χρόνιον ακόμη τού Θεοδώρου Α' Λασκάρεως1. 

Εις φιλικάς ώσαύτως ό Φρειδερίκος ήλθε σχέσεις προς τον δεσπότην καί 
κατόπιν αΰτοκράτορα Θεόδοορον "Αγγελον Δούκαν, τον διά πολιτικούς λόγους 
περισσότερον άρεσκόμενον εις τήν έποινυμίαν τού Κομνηνού. Δέν δυνάμεθα νά 
μακρηγορήσωμεν ένταύθα περί τών σχέσειον τούτων, περίών αλλαχού-σημειού- 

μεν απλώς δτι ό μεγαλεπήβολος Θεόδωρος ύπήρξεν ό πρώτος Έλλην ήγεμών 
ό συνάψας συνθήκην φιλίας καί συμμαχίας πρύς τον δυτικόν αΰτοκράτορα 
καί γείτονα. Τό μεσολαβήσαν πρόσωπον ύπήρξεν ό κόμης παλατΐνος Κεφαλ¬ 

ληνίας Ματθαίος Όρσίνης, γαμβρός επ’ αδελφή τού Θεοδώρου Κομνηνού, 

μεταβάς έπί τούτω εις Ηταλίαν κατά Μάϊον τού 1229 καί έλθών εις συνά¬ 

φειαν προς τον κατά τήν έποχήν εκείνην έπανακάμψαντα εις τό βασίλειον 
τής Σικελίας Φρειδερίκον. Κατ’ /Οκτώβριον τού ίδιου έτους, ό αΰτοκράτωρ 
Θεόδωρος άπέστειλεν εις την Ιταλίαν τύν αΰτόν κόμητα καί γαμβρόν του, 

κομιστήν προς Φρειδερίκον πλουσίων δώρων, έπί πλέον δέ καί έπί κεφαλής 
συμμαχικού στρατού 2 Ό στρατός αΰτός θά προωρίζετο φυσικά εναντίον τού 
κοινού εχθρού, ήτοι τού πάπα καί τών Γουέλφιον. Δι3 δ καί άφώρισεν ό έπί- 
σκοπος 'Ρώμης άμφοτέρους τούς συμμάχους3. 

Ή πολιτική, έν τούτοις, τών Ελλήνων ηγεμόνων απέναντι τής Αγίας 
"Εδρας δέν ήτο δυνατόν νά είναι μέχρι τέλους αλληλέγγυος προς τήν τού 

1 Εις τήν φιλίαν του Φρειδερίκου προς τούς προκατόχους τοΰ Βατάτζη άναφέρεται 
προφανώς τό έξης χωρίον τής ενταύθα εξεταζόμενης επιστολής: Ηοε ίοτε&η νείαεία 
θΓ8.60οηιιη εΐ αρρεοΐιαία εϊηεεηΐίΐδ Δε αιΒοτε ίϊάεϊ ίτυείπε 1ε§ανϊί &ά ροείετοε, ιιί ΐιι 
£}ΐΐ6ΐη Ι3ηηα3πι δπςοεδΒΟΓ γάοηευβ Ξΐΐρΐίειη άεάϊδεετε πεεεϊιηπε, ε^δάειη 1ε§Ϊ8 εεηιί- 

1&5 ϊηιΐΐεπδ. 
2 Κ.ΐεε3.Γ<1π5 άε 8&η Οεππ&ηο, έν Οι-οηίβίΐ κλπ. καί παρά Μήτε. Ιο Η, 

Κ,βηιπι Ιίαΐίεαππη 5θΓΐρίθΓβ5, VII, ο. 1015: Τηηε ςιάάαηι εοηιβδ Μαϊο άβ Κοιππηία 
ειιιη ηοηηιιΐΗε ΟΓ&εεΐε ιηϊΐϊΐϊΐ)ιΐ5 βχ ρατίβ Οοηιπίαηο &<Ι ϊτηρεταίοτειη ευιη ιη&^ηίε 
ΐΏπηεΓΪότιδ ηαπίϊιιε νεηΐΐ. 

3 ϋιι 0 3.η§ε, ΗϊβΙοπα ΒγζΕηΙϊπ&, I, 204. Οΰτος παραπέμπει εις επιστολήν 3,46 

Γρηγορίου τοΰ Θ'. 
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Φρειδερίκου Β'. Οΐ "Ελληνες επεθΰμουν την συνδιαλλαγήν προς τον πάπαν, 

γνωρίζοντες ότι ή παπική εχθρα ήτο ή κυρία αιτία των δεινών των. Οι 

"Ελληνες ηγεμόνες διά πολιτικούς λόγους ήσαν μάλλον υπέρ τής λεγομένης 

«ένώσεως», ο κλήρος όμως και ό λαός, γνωρίζοντες καλώς ότι υπό τήν λέξιν 

«ενωσις» έκρΰπτετο ή πλήρης υποταγή και έπιθυμοΰντες τήν διατήρησιν τής 

παλαιάς των ανεξαρτησίας, άφοΰ άλλως τε και ούδέν έδικαίου τήν άξιουμένην 

ταΰτην υπεροχήν τής "Ρώμης έναντι αυτών, διαρκώς άντέδρων καί εματαίουν 

τάς προσπάθειας των πολιτικών. Όπωσδήποτε, εάν ό συμβιβασμός τοΰ Φρει¬ 

δερίκου προς τήν "Ρώμην ήτο σχεδόν αδύνατος, δεν ήδΰνατο νά λεχθή τό 

αυτό καί περί των σχέσεων τής Τώμης προς τούς "Ελληνας. Τουναντίον δ 

πάπας, μή επιτυχών καί μετά τήν βιαίαν κατάλυσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρα¬ 

τορίας, τήν εκπλήρωσιν τής μεγάλης του επιθυμίας νά ένώση ύφ’ εαυτόν καί 

τήν κατ" Άνατολάς εκκλησίαν, έπιθυμών δ" ωσαύτως πάντοτε καί τήν διενέρ¬ 

γειαν τής σταυροφορίας, ή οποία θά επετΰγχανε νά στερεώση όριστικώς τήν 

χριστιανικήν κυριαρχίαν επί των "Αγίων Τόπων, δεν άπέστεργε νά έπιληφθή 

οϊασδήποτε ευκαιρίας δυναμένης νά συντείνη εΐς τήν έξάλειψιν τών εκ τοΰ 

σχίσματος προερχομένων διενέξεων. "Ήλπιζεν ομοίως δ πάπας — τουλάχιστον 

ώρισμένοι πάπαι — ότι, εξομαλυνόμενου τοΰ σχίσματος καί καταπαΰοντος, θά 

επετυγχάνετο νά στηριχθή καί ή άλλως, άθλίως καί έκ θεμελίων, σαλευομένη 

εν Κωνσταντινουπόλει Λατινική Αυτοκρατορία. 

Έκ τοΰ άλλου, οί έν Νικαία δεν επεθΰμουν δλιγώτερον τήν κατάπαυσιν 

τοΰ σχίσματος. Είναι πιθανόν οτι εις τήν ιδέαν ταΰτην ήχθη 6 Βατάτζης τό 

πρώτον μετά τήν σΰναψιν συνθήκης φιλίας καί συμμαχίας μεταξύ Θεοδώρου 

Κομνηνοΰ καί Φρειδερίκου Β', έπερχομένου, ούτως είπεΐν, αντίρροπου τίνος 

εις τήν ένίσχυσιν τοΰ Ήπειρώτου αντιπάλου. Μετά τήν πτώσιν τοΰ Θεοδώ¬ 

ρου Κομνηνοΰ, ή ιδέα τής προς τον πάπαν προσεγγίσεως δεν άπήρεσκεν, ώς 

φαίνεται, εις τον Βατάτζην, ύπολογίζοντα, άντιθέτως προς τον πάπαν, ότι άπαξ 

πραγματοποιούμενης, ούτως ή άλλως, τής περιφήμου «ένώσεως», ή παπική 

έδρα δεν θά είχε κανένα σοβαρόν λόγον νά εύνοή ιδιαιτέρως τούς εν Κων- 

σταντινουπόλει Λατίνους, άφοΰ καί οί Έλληνες θά άνήκον ομοίως εις τήν 

παπικήν μάνδραν, αί δέ λατινικαί δυνάμεις, αΐ διατεθειμένοι εις τάς ελληνικάς 

χώρας, θά ήδΰναντο, έλευθεροΰμεναι, νά συνεχίσουν τούς υπέρ τών "Αγίων 

Τόπων άγώνάς των. 

Έκ τοιοΰτων καί παρομοίων απόψεων άφορμώμενοι, ό πάπας καί δ 

αύτοκράτωρ τής Νίκαιας, ήτο φυσικόν νά έπωφεληθοΰν τής πρώτης ευκαιρίας, 

ή οποία ένεφανίζετο εις αυτούς προς συνεννόησιν. Ή ευκαιρία αύτη παρου- 

σιάσθη, καθ3 οσον γνωρίζομεν, τό πρώτον κατά τό 1232. Δΰο Φραγκισκανοί 

μοναχοί1, έκ τοΰ νεωστί άναγνωρισθέντος μοναχικού τάγματος, ελευθερωθέντες 

! Ργ&Ιγ63 ητϊηοΓ6δ ή ίΓ6Γ65 ιπΐπειίΓδ, έξ οΰ οί "Ελληνες έκάλουν αυτούς φρεμενονρίονς. 
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έκ τής αιχμαλωσίας, εις τήν οποίαν ειχον περιέλθει επανερχόμενοι έξ "Ιερου¬ 

σαλήμ, διήλθον, κατά τό 1232, έκ Νίκαιας κατευθυνόμενοι εις τήν Κωνσταλί.- 

τινοΰπολιν. Κατά τήν έν Νικαία διαμονήν των, ο (πατριάρχης Γερμανός δ Β/' 

έδέχθη αυτούς μέ πολλήν εύμένειαν, ομοίως δέ καί δ αύτοκράτωρ. Οί Φραγ¬ 

κισκανοί μοναχοί, ώς ήτο φυσικόν, επωφελήθησαν τής ευκαιρίας διάνάσυζη- 

ζήσουν έπί τών διαφορών, αί δποίαι έχώριζον τάς δΰο έκκλησίας. Κατά τήν 

άναχώρησίν των έκ Νίκαιας, δ πατριάρχης καί δ αύτοκράτωρ έδωκαν εις 

αύτούς προφορικάς δδηγίας διά νά μεταδώσουν εις τον πάπαν ώρισμενα 

πράγματα, δ δέ πατριάρχης, συναινοΰντος καί κινοΰντος μάλλον τοΰ Βατάτζη, 

ένεχείρισεν εις τούς εΐς "Ρώμην τελικώς κατευθυνομένους καί μακράν επιστο¬ 

λήν «προς τον άγιώτατον πάπαν τής πρεσβυτέρας "Ρώμης»1. Είναι πιθανώ- 

τατον ότι εις τήν έγκαινίασιν τής πολιτικής τής προς τον πάπαν προσεγγίσεως 

ήγαγε τον Βατάτζην καί ή υπό τοΰ «δεσπότου καί βασιλέως» τοΰ Δυτικού 

βασιλείου Μανουήλ "Αγγέλου Δοΰκα έπιχειρήθεΐσα ανάλογος προσπάθεια. 

Είναι γνωστόν ό'τι μετά τήν πτώσιν τοΰ Θεοδώρου (1230), δ Μανουήλ έπε- 

χείρησε νά στερεώση τήν κλονιζομένην δΰναμιν αύτοΰ κυρίως άπδ μέρους τών 

Φράγκων, διά τής άναγνωρίσεως τής κυριαρχίας τοΰ πάπα έπί τής έκκλησίας 

τοΰ κράτους του, καί διά τής συνάψεως συμμαχίας προς τόν ισχυρόν πρίγ¬ 

κιπα τοΰ Μορέως Γοδεφρεΐδον τον Βιλλαρδουΐνον2. 

"Οπωσδήποτε, οί Φραγκισκανοί έλθόντες εΐς "Ρώμην, έπέδωκαν τήν επι¬ 

στολήν3 εΐς τόν πάπαν, όστις άπήντησεν εΐς αυτήν, κατά τήν 26 Ιουλίου 1232 4. 

Τήν 18 Μαΐου 1233 δ πάπας ,άπέστειλε καί δευτέραν έπιστολήν προς τόν πατριάρ¬ 

χην, όπου διετείνετο ότι κατ" αύτόν ή αιτία τοΰ σχίσματος έπρεπε ν° άναζη- 

τηθή εΐς τήν έ'λλειψιν κατανοήσεως τής "Αγίας Γραφής έκ μέρους τών Ελλή¬ 

νων, άνήγγελλε δέ συγχρόνως ότι άπέστελλεν εις Νίκαιαν δΰο μοναχούς έκ 

τοΰ τάγματος τών Δομινικανών καί άλλους δΰο έκ τοΰ τάγματος τών Ελασ¬ 

σόνων Αδελφών (Φραγκισκανών) διά νά προέλθουν έν σύμπνοια εΐς φιλικάς 

συζητήσεις μετά τών έν Νικαία θεολογοΰντων. 

"Η έπίσημος αυτή έπιστολή τοΰ πάπα προς τούς έν Νικαία άπεδείκνυεν 

αρκούντως τάς διαθέσεις τής "Αγίας "Έδρας όπως επιτυχή συνεννόησιν 

μετά τών "Ελλήνων. Ήτο δέ φυσικόν νά συγκινήση τά πλήθη τόσον εΐς τήν 

"Ανατολήν, όπου ή ενωσις, ώς άντελαμβάνοντο αύτήν οί "Ανατολικοί, ήτο 

πάντοτε έπιθυμητή, όσον καί εΐς τήν Δΰσιν, ώς έμφαίνεται καί έκ τοΰ 

1 Βλ. τήν επιστολήν ταΰτην παρά Κ. Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. II, σ. 39. 

2 Γ. Άκροπολίτης (Βοηπ), σ. 47. Μ ιι γ 2.1 ί, 01ΐΓοηο1θ£ίε όγζ&ηΐϊηβ, I, 343. Πρβ. 

Ρωμανόν, Περί τοΰ δεσποτάτου τής Ηπείρου, σ 40. Μηλιαράκην, “Ενθ’ άν., 302 έξ. 

3 Λατινική μετάφρασις τής επιστολής ταύτης παρά ΜαΐΐΗϊβτι Ρατΐδ, Εα Οταηάε 

- Οιτοηίφΐβ (μετάφρ, ΗιιΐΠαπΙ-ΒΓέΕοΙΙβδ, τ. IV, σ. 515). Είναι αληθές οτι ό Μαίίΐιχειι 

Ρ&ΓΪ5 έσφαλμένως τοποθετεί τά γεγονότα ταΰτα εις τό 1254. 

4 Βλ. Μ 3. η ε ί, Αηιρίΐδδίπαπ εοηοίΐ. Οοΐΐεοίΐο, XXIII, 55. Η βίε Ιέ, ΗΐδίοΪΓε άβδ 
Οοηςίΐεδ, τ. VIII, σ. 289. Μβΐίΐιϊεα Ρατίδ, Ένθ’ άν. τ. IV, σ. 341. 
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δα δ χρονογράφος Ματθαίος Ραπδ, σύγχρονος των γεγονότων τούτων, παρε- 

νείρει εις τό Μέγα Χρονικόν τά κείμενα των επιστολών τοΰ Γερμανού προς 

τον πάπαν καί τούς καρδιναλίους καί την άπάντησιν τοΰ πάπα. 

Οί ρωμαίοι άποκρισιάριοι έφθασαν εις Νίκαιαν κατά τον Ιανουάριον 

τοΰ 1234* φέροντες μεθ’ εαυτών την ομολογίαν πίστεως κατά Λατίνους. 

Έκόμιζον ομοίως έπιστολάς τοΰ πάπα προς τον πατριάρχην, τάς οποίας καί 

ενεχείρισαν, γενόμενοι μετά συμπάθειας πολλής δεκτοί παρά τε τοΰ Γερμανοΰ 

Β.' καί τοΰ αύτοκράτορος. Αί περί διαλΰσεως τών διαφορών συζητήσεις έγέ- 

νοντο εις μεικτάς συνεδρίας παρισταμένων τοΰ αύτοκράτορος, τοΰ πατριάρχου 

καί μεγάλου αριθμού εκκλησιαστικών καί πολιτικών αρχόντων, διήρκεσαν δέ 

δεκατρείς ημέρας. Κατά τάς συζητήσεις ταΰτας διεκρίθησαν κυριώταταέκ τών 

Ελλήνων ό «τών φιλοσόφων ύπατος» Δημήτριος δ Καρΰκης (Καρΰτσης), 

ακόμη δέ περισσότερον δ «σοφώτατος» Νικηφόρος δ Βλεμμΰδης1 2. 

Καί αι μέν συνεδρίαι αΰται, κατά τάς δποίας συνεζητήθη ιδίως περί τής 

έκπορεΰσεως τοΰ "Αγίου Πνεύματος καί περί τής χρήσεως άζυμων κατά την 

άναίμακτον θυσίαν (δύο διαφοραί, αί όποΐαι μετά τών πρωτείων τοΰ πάπα 

αποτελούν την βάσιν τοΰ σχίσματος), εις ούδέν όριστικόν άπέληξαν αποτέλε¬ 

σμα, άφοΰ εκατέρωθεν ένέμειναν πιστώς εις την ύπεράσπισιν τών παρ’αύτοΐς. 

( Ό,τι δμως ενδιαφέρει ημάς ενταύθα, είναι δ μέγας ζήλος τον δποίον έπέδειξε 

< πολιτικώτατα δ Βατάτζης δπως αί συζητήσεις αύται άπολήξουν εις τέρμα 

.! ευνοϊκόν. Ούτως, έπέμεινεν ιδιαιτέρως καί προσωπικώς, ινα οί άποκρισιάριοι 

ί οί οποίοι έκ Νίκαιας είχον μεταβή εις Κωνσταντινούπολή, επιστρέφουν έκεϊ- 

θεν καί παραστώσιν εις την εν Νυμφαίω σύνοδον, ή δποία θά συνήρχετο 

κατά Μάρτιον τοΰ 1234. Προς διευκόλυνσιν τοΰ ταξιδιού τών άποκρισιαρίων, 

δ Βατάτζης άπέστειλεν εις Κωνσταντινούπολή καί βασιλικόν πλοΐον προς 

παραλαβήν αυτών. Έάν αί συζητήσεις τοΰ Νυμφαίου, παρά τάς γενομένας 

προσπάθειας, δεν επέτυχον κανέν θετικόν αποτέλεσμα, έπεδείχθησαν δμως 

κατ’ αύτάς καί ώς έξ αυτών αί διαλλακτικαί καί συμβιβαστικοί προς την 

"Αγίαν "Εδραν διαθέσεις τοΰ "Ελληνος αύτοκράτορος. 

Νομίζω δτι δ χρόνος τής αποστολής τοΰ επιτιμητικοΰ γράμματος τοΰ 

Φρειδερίκου Β.' πρέπει νά ταχθή εις την χρονικήν περίοδον ταύτην καί ιδιαι¬ 

τέρως εις τήν περίοδον τής αποστολής τών τεσσάρων παπικών άποκρισια- 

ρίων. Τότε ε’ίχομεν διά πρώτην φοράν επίσημον, ούτως είπεΐν, επαφήν μεταξύ 

πάπα καί αύτοκράτορος, περί ής γίνεται έν τή επιστολή λόγος έν τή φράσει: 

δΐ α.ηπου5 ίηΐηιίοο ΙοιήΐιίΐιΐΓ3. Ό Φρειδερίκος ευρίσκετο εις απλώς φιλικάς 

1 Μ α π 3 ϊ, ενθ’ άν. XXIII, 270. Ηείέΐέ, Ένθ* άν. τ. VIII, 290. 
2 Τά τών διαπραγματεύσεων διηγείται ό Βλεμμύδης- βλ. Δη μη τρακοπο όλου, 

Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, <5. 380-386: τοΰ σοφωτάτου Νικηφόρου τοΰ Βλεμμύδου 
έκ τής τών κατ’ αυτόν διηγήσεως. 

3 Ό Ηυί1ΐ3.Γ(Ι-ΒΓέΙιο1ΐ65 όρθώς διορθοΐ τό 3Ϊ ειηϊοιίδ αιηϊοο ΙοηαϊίιΐΓ, τό 
όποιον ούδεμίαν έννοιαν έχει. 

ι 

Τ 

1 

σχέσεις προς τον Βατάτζην, δπως, ώς φαίνεται, καί προς τον πενθερόν του 

Θεόδωρον Α.' τον Λάσκαριν, προετίμα όμως έκ τών Ελλήνων ηγεμόνων, 

ίσως καί διά τήν ομοιότητα τοΰ χαρακτήρας, τον Θεόδωρον Κομνηνόν, προς 

τον οποίον καί συνθήκην συμμαχίας, ώς εΐδομεν, είχε συνάψει^ Μετά τήν 

ελεεινήν δμως πτώσιν εκείνου, ισχυρότερος έκ τών Ελλήνων ηγεμόνιον ητο 

προφανώς ό Βατάτζης καί τούτου τήν φιλίαν ήτο φυσικόν σπουδαιως να 

εκτιμά. "Οτε, λοιπόν, επίσημοι διαπραγματεύσεις μεταξύ "Ρώμης καί Νίκαιας 

'άνηγγέλθησαν, δ Φρειδερίκος ανησύχησε, διότι οί εχθροί τοΰ πάπα θά ήλατ- 

τοΰντο κατά ένα καί δή έκ τών άσπονδοτέρων, συγχρόνως δ’ έθεόίρησε τήν 

στάσιν τοΰ Βατάτζη, δστις κατά τήν περίστασιν ταύτην ούδαμώς έζήτησε 

τήν γνώμην τοΰ Φρειδερίκου, ώς ούχί τήν έμπρέπουσαν καί ώς αποτελούσαν 

οίονεί παράβασιν τής περί τάς φιλικάς σχέσεις άπαιτουμένης ειλικρίνειας καί 

εύθύτητος. 

Είναι αληθές δτι καί βραδύτερον μετά τήν σύναψιν τών συγγενικών 

σχέσεων, δ Βατάτζης πολύ ολίγον προσειχεν εις τό νά μή θίξη τήν φιλοτιμίαν 

καί τά αισθήματα τοΰ πενθεροΰ του προκειμένης τής έξυπηρετήσεως τών 

έθνικών συμφερόντων. Ούτω, κατά τό 1250, δτε δ πάπας Ίννοκέντιος Δ.' άπέ- 

στειλε καί αύτός εις τήν Νίκαιαν μερικούς έκκλησιαστικούς άνδρας διά νά 

συζητήσουν μετά τών Ελλήνων θεολόγων έπί τής πραγματοποιήσεως τής 

άειποθήτου ένώσεως, ό Φρειδερίκος έσπευσε νά γράφη προς τον γαμβρόν του 

σφζομένην ελληνικήν έπιστολήν \ εις τήν όποιαν, δίδων έλευθέραν όδόν εις 

τό κατά τοΰ πάπα μίσος καί τά αισθήματα άγανακτήσεως αυτού, παραπονει- 

ται συγχρόνως δτι δ Βατάτζης έδέχθη νά άρχίση διαπραγματεύσεις, χωρίς νά 

συμβουλευθή έν προκειμένω τον πλείονα περί τών παπικών διαθέσεων γινώ- 

σκοντα Φρειδερίκον. 

Ό Ιωάννης Βατάτζης ήλθε καί βραδύτερον, ήτοι μετά τό 1234, εις επα¬ 

φήν επίσημον προς τήν "Αγίαν "Εδραν, άλλ’ υπό περιστάσεις αί όποίαι κάθε 

άλλο παρά επιτιμητικήν έπιστολήν έκ μέρους τοΰ Φρειδερίκου Β' ήδόναντο νά 

προκαλέσουν. Τούναντίον είναι βέβαιον δτι ό Φρειδερίκος, ό όποιος αληθώς 

ήγάπα τούς "Ελληνας (είναι γνωστόν δτι δ κύριος σύμβου?νθς αύτοΰ καί άστρο- 

λόγος Θεόδωρος ό Μάγιστρος ήτο "Ελλην) καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν ώμί- 

λει, θά ηύχαριστήθη πολύ έκ τής στάσεως τοΰ μετά ταΰτα γαμβρού του. 

Πρόκειται περί τής έποχής, καθ’ ήν, κατά τό 1236, δ Βαλδουΐνος Β.' ήλθεν 

εις "Ρώμην διά νά παρακαλέση τον πάπαν νά έπέμβη προς διενέργειαν νέας 

σταυροφορίας στρεφομένης αύτήν τήν φοράν είδικώς κατά τοΰ Βατάτζη, 

απειλούντος μετά τών Βουλγάρων τήν κατάλυσιν τής φασματοδδους Λατινι¬ 

κής Αύτοκρατορίας. Παρά τάς προσπάθειας του, ο Γρηγόριος Θ', πάπας Ρώμης, 

1 Μϊΐεΐοδίοΐι οί Μΰ 116γ, Ένθ’ άν. III, 72 καί Δημητρακοπούλου, Τατορία 

τοΰ σχίσματος τής Λατινικής Εκκλησίας από τής ορθοδόξου Ελληνικής, Λειψία 1867, 

σ. 51-54. 
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ελάχιστο: ήδυνήθη, διότι 6 Φρειδερίκος Β.' άντετάχθη ρητώς εις την δι3 Ιτα¬ 

λίας διάβασιν των σταυροφόρων, προτιμών τοϋ πάπα καί των Λατίνων τούς 

"Ελληνας και τον Βατάτζην1. Προ των παρακλήσεων τού Βαλδουΐνου ο Γρη- 

γόριος Θ.' άπηύθυνεν επιστολήν προς τον “Ιωάννην Δούκαν Βατάτζην. Τό 

κείμενον αυτής άπωλέσθη, γινώσκομεν όμως τό περιεχόμενον αυτής και 

εΐκάζομεν τον τόνον εις τον οποίον έγράφη, εκ τής δοθείσης είς αυτήν παρά 

τοΰ 'Έλληνος αύτοκράτορος άπαντήοεως. Παρά τού τελευταίου τούτου εΐχεν, 

ως φαίνεται, ζητηθή δπως παύση απειλών τήν Κωνσταντινούπολην, διότι 

δήθεν ούδέν δικαίωμα έκέκτητο επί τοΰ θρόνου αυτής. Εις τούτο άντέτεινεν 

ό Βατάτζης άπαντήσας εις ύφος βαρύ καί υπεροπτικόν, μέ καταπλήσσουσαν 

αλαζονείαν, αλλά καί μέ επιχειρήματα πραγματικώς ακαταγώνιστα, καταδει¬ 

κνύουν δτι καί ό ίδιος ήτο «βασιλεύς» καί ό θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως 

εις τούς "Ελληνας ανήκε καί δτι, κατά συνέπειαν, ό πάπας διέστρεφε τά 

πράγματα καί άνεμειγνύετο οπού ούδεμίαν αρμοδιότητα έκέκτητο. Ήαληθώς 

σπουδαιότατη αύτη επιστολή 2 θά ένθουσίασεν άναμφισβητήτως τον Φρειδε¬ 

ρίκον Β.' είς τρόπον ώστε νά μή ύπάρχη ούδ’ ίχνος πιθανότητος δτι ή επιστολή 

τήν οποίαν άνεφέραμεν, έγράφη κατά τήν έποχήν αυτήν. Συνάγομεν, λοιπόν, 

εντεύθεν ως πιθανώτερον οτι ή αχρονολόγητος άλλως καί ώς λατινιστί γρα- 

φεΐσα φερομένη επιστολή τού Φρειδερίκου Β.' προς Ίωάννην Δούκαν Βατά¬ 

τζην πρέπει ν’ άναχθή χρονολογικώς είς τό μεταξύ των ετών 1232 καί 1234 

διάστημα. 
ψ 

Κατωτέρω παραθέτομεν τό κείμενον τής επιστολής ώς φέρεται παρά 

ΗαίΙΙαικΙ- Βτεΐιοΐΐεδ3, πρώτου έκδόντος έκ τού Οοάεχ Ρ1ιί1οΙο§·υδ τής τέως 

Αύτοκρατορικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης, ΰπ3 άριθ. 305, φύλλ. 102 Ρ. Άνα- 

φέροντες τάς υπό τοΰ εκδότου έπιχειρουμένας διορθώσεις4, τάς οποίας σημειού- 

μεν μέ τά στοιχεία (α), (5), κλπ. ύποδηλούμεν τάς επί τού κειμένου ήμετέρας 

απόψεις, ΐνα μή είπωμεν διορθώσεις, μέ τά στοιχεία (α)1, κλπ. 

«Ρτεθεπευδ, εΐε. Βαίηείο Οτεείε, είο.— Εχ ίΐΐα ίίάεΐίΐηΐίδ Γελοία 

ςιιείβ άε Οτεεοπιιιι αείίίοιίδ να1§Ό άερΓοηιίΙιΐΓ, αΐ Ιηηίεατη ίηάιιαδ νεπ- 

Ιηίίδ, ίιιοππη ιηηηίιηεηΐη ρτοοβδδΐιιιηι αΓ^ιιιηεηΙιιπι Ιητη είίίεηχ ρτε- 

ΙοαεπιηΙ, άιιηι άε Οτεοοπιπι δΐίτρε ρΐΌ§εηί1ηδ πε δρεείηΙίΐεΓ ρετεαΐ 

ςαοά ο^εηεΓ&ΙίΐεΓ ρτεάίεηΐηι:, άίΐεεϊίοηίδ Ιεάηδ, τριοά ειιπι ίη ίηδίαηΐίη 

ίταίπδ ίηθετεειΐ, δίπε εηιΐδΣΐ Γαΐΐοη&ΒίΗ νϊοΐαηδ, τοίοοπιΐε ίίάεί ππδίεπαπι, 

1 Οαίΐβΐιιιιΐδ (36 Ναη^ί&ηο, Ιο. 187· Η ο ρ ί, Οεεοΐιίοΐιΐβ Οπεο1ΐ6ηΐ3π<35, 254. 

Η6Γίζ1)εΓ^, Οεδοΐιίοΐιΐε Οπβοΐιβηΐ&πάδ. II σ. 99. Μ η λ ι α ρ άκη ς, "Ενθ’ άν. 274 έξ. 

2 Έδημοσιεύθη υπό I. Σακελλίωνος είς τό “Αθή να ιο ν, I σ. 469 εξ. 

" "Ένθ’ άν. τόμ. VI, μέρος Β', σ. 921 έξ. 

4 Ούεος, ώς λέγει, έξέδωκε τήν έν λόγφ επιστολήν ςιοβιΐδτίπηϊ ταεηάαπιπι ηιπίηΐδ 
503.161, 3(1 11161ΪΟΓ61Π 56Π511111 Γ6ά3θίΪ5. 
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<μιοά ίπίεπιΐηιηκριε εσπίηδ οοιηηιηηίεη1& εοη]ηηχεΓη1, νατίοδίί. ζ)αα1ίη 

ετ§Ό άίΐεείίοηίδ ίηάίείη <3ε ίε δηιηεΐ εχίτηηεηδ, εμιοτθ3*1 ηιηίοοπιηι ρητί- 

19.5 Ιΐάηείε δΐιηιηί εχειηρίηιη, δί άίΐεείίο εοηίίδη εοηΐηηάίίητ,δί ρτοεεδδΐΐδ 

εοηΙετηρηίΙηΓ (είε) ίη αιηουε οοηΐίηιπίδ, εϊ εητίΐηδ ητεί δοΐίΐο νίπάίδ) 

δί ηηιίεηδ ηιηίεοί3) Ιοφίίΐητ, δί ηηιοτ ίετνίθαδ ρετρεηάίΐιη- νίείη1αδ? δηηΐ 

ηε ίδΐη ίηδί^ηΐδ εμιε ΓεςηΐηιπΙιαΓ ίη £γ&Ί:γϊΠιι5? δηηΐηε ίδΐη τηίδίεπη ς^ηε 

ριιπίηδ εχί§;ίΐ ίη ηιηίεοδ? Ηοδ ίοτδηη νείαδίη Οι-εεοπιπι εΐ ηρρτοίσηΐη 

δίηεεπίαδ Δε ηΛοτε ϊίόεί Ιταείηδ Ιεο-ηνίΐ, ηΐ Ιη Ιαίητη ςαηιη'15) δηεεεδδοτ 

γάοπεηδ δΐίρίίεηι άεδίδεετε ηεδείιηηδ, ε]αδ(3εηι Ιε^ίδόύι δετηίΐηδ ίιηίΐεπδ. 

Κεοοοήίη 6Γ§;ο, ίτηίει-, εΐ ρεηδη ςμιίά ίεεεπδ; εοοήΐη δί ^ετετε δίο οηιη 

ηιηϊεο 1ε άεεαίΐ, δί όε ίτηΐπδ ηιηρίεχιι δίηε ]ηδ1α εηαδη δίπηηι άϊδοαίετε 

οίνίΐε νεί αΐίΐε νίάεηΐηΓ, ιιόΐ Ιτηίπδ ρτεδεΓίηπ ίηεοιταρίη δετεηίΐηδ εχ 

ηηιοπδ οάοτε, ςηεηι εαπίαδ ίη ίτ&ΐτειη ίηδβπιίΐ, εςηε όίΐεείίοηίδ ιχιετί- 

ίαιη εχρεεΙ^ΒαΙ. Βενετίετε ετ§;0 αά ρππιενε εαπίΒΐϊδ ίηίεπιίαδ 61 εηηι 

δαίίδ ρετ Ιιηίιΐδ δεπιίΐαδ ειτοτίδ ίπεεδδεπδ, 3.ηιρ1ίηδ αιπόαΐατε άθδί- 

ρΪ35(0λ δίε 1ΐ3θΙεηηδ ^εδδίδδε Ιε ρηάεαΐ, ηε ηοναιη ίηόαηδ Ιιοηήηεπι 

ςηί Γεεοηείΐί&ΐίοηίδ ]η§;η^ώ)1 ίε εοττί^ηΐ, εΐ εηηι ρετ πιηο;ηί1ιιάίιιίδΜ> 

νίοίηιη ίη ίτηϊΓεπι ρεεεηνεπδ, επειιηι(ε) 1 άοηηΐίοηίδ^Ηϊ) ι όαση Ιο 1ε 

ε9.5ΐΪ£0ΐ». 

ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΔΕΝΛΙΛΣ 

{α)1 βτιϊίΐ. (».) ΐηίιηΐοο. {1>) φιεηι 1απφΐ3ηι. (I))1 [Ιβ^ϊδ], (ο)' ούχί αναγκαία ή διόρΐΐω- 

σις είς άεπρίαδ. (ο) νΐτ^Ε. (δ)1 μι°Ό. (ά) ίπ”ΐ'3ΐϊΐιι<1ίηΪ5. (ε)1 άνάγν. ϊπ ίτΗΐτειπ ρεοοανθί'ΐδ 
επέστη (ήτοι ποεσβύτερον) αντί ίπ ίΐ'3ΐΓ6τπ ρεοοανετίΒ. βπενππ. (ο) επεο άοτπίπΏί.ίοπίδ. 
(ί)1 4.3111113001115. 



ΤΟ «ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ» 

ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟ Π ΟΥΛΟΥ (1765) 

Κατά τό θέρος του 1931, ευρισκόμενος έν Ρουμανία χάριν επιτόπιων 
ερευνών επί τών φαναριωτικών κωδίκων, μελετών δέ ειδικώτερον τό κείμενον 

και τάς πηγάς του κατά τό 1780 έκδοθέντος «Σννταγματίου» του Αλεξάνδρου 

Ύψηλάντη, άπήντησα και έτερον εξαιρετικού ενδιαφέροντος κώδικα της αμέσως 

προγενεστέρας εποχής, τό «Νομικόν Πρόχειρον» του Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου. 

Και ό κώδιξ οΰτος δεν έτΰγχανε βεβαίως άγνωστος, τουλάχιστον μεταξύ 

τών ρουμάνων συγγραφέων λ Γραμμένος δμως εις γλώσσαν ελληνικήν, καί 

δή, άντιθέτως προς τό Συνταγμάτων, μόνον εις γλώσσαν ελληνικήν, αδημο¬ 

σίευτος δέ μέχρι σήμερον, ενεφάνιζε πολύ ιστορικόν καί επιστημονικόν ενδια¬ 

φέρον, ώστε έκτοτε έσκέφθην νά προβώ εις την έ'κδοσιν αυτού επί τή βάσει 

τών εν ρουμανικαΐς βιβλιοθήκαις άποκειμένων χειρογράφων. 

Απασχοληθείς εν τουτοις κατά τά τελευταία έτη με την νέαν κριτικήν 

έ'κδοσιν τού κειμένου καί τήν συγγραφήν μελέτης επί τού Συνταγματίου τού 

Ύψηλάνιη 2, ήναγκάσθην νά αναβάλω πάσαν διά τήν έκδοσιν τού Νομικού 

1 Βλ. οΰτω Ο. Βϊίζίοα, Οαΐαίο&ιιΐ ηιαιιτίδυπρίβίοτ §τεσβ§ίΐ (εάϊΐ. Αο&άεπιίβΐ 
Κοηιάπε), ΒιιοαΓ€§Ιί, 1909, σελ. 135 έπ., ένθα πεοινράφονται τά περιλαμβάνοντα τον 
κώδικα χειρόγραφα τής Ρουμανικής Ακαδημίας. Έκ τής φιλολογίας βλ. I. Ρετείζ, 

Ούτε άε ί διότι» άι-ερίπίτιΐ τοιπάπ, τόμ. II, 2 (Βεςίηίπΐε §μεοε§1:ί), Βιιεατε§1:ί, 1926, 

σελ. 357 έπ., 8. Βοπ £ί π εε ο ιι, Ιδίοπα άτερίαΐαΐ ΐ'οηι&ηεδο άΐη ντεπιΠε οείε ιηαϊ 
νεείιΐ §ί ρ&ηδ »ζί, Βαουτε^ΐί, 1908. σελ. 353 έπ., Ιΐ. Ζ αιηί: τ εεεο, Βεδ οη£Ϊη€δ 
άυ άτοίΐ ρτίνέ τοιπιιαΐη (ΤΙιέδε), Ραπδ, 1923, σελ. 129 έπ., 81. ΒετεεΙιεΙ:, Βείιϊ^δ 
(1ε ΐδΐοΓΪε 3. Ιε^ΠοΓ νεείιΐ Γ0ΐιι&ηε§1ί 1632-1866, 01ιΐ§ΐη3.ιι 1928, σελ. 35 έπ., τοΰ 
αύτοϋ, Ιδίοπα νεείιΐιιίαΐ άτερί Γοιηαπεδε, I: ΙζνοΕί-εΙε, 1933, σελ. 201 έπ., τοΰ 
αύτοϋ, Βε^δΙατα άίηίΓε (Ιτερίιιΐ Βΐζαπΐϊη §ΐ τοιπάπεδο, νοί. 1,1 (Ιζνοαάείε), ν&εΐυΐ 
1937, σελ. 146 έπ-, ένθα καί περαιτέρω παραπομπαί εξ ών μνημονευτέαι Ο. Ει-Βϊεεπηυ, 

έν «Κενΐδΐα ίεοΐοοίεα» (1885) III, σελ. 240 καί έν «Βΐδεποα οιΊοάοχά ΐΌπιάπα» 

XXVI, Βιαευΐ'ε§1ϊ 1902-1903, σελ. 1017 έπ., 1221 έπ., Ν. Όοδδϊοδ, 3ΐιι<ϋ οτεοο- 

τοιπαπε, 3&§ΐ 1902 (τεύχος 2-3) σελ. 101, χειρόγρ. ύπ’ άριθ. 66, Ν. ,ΐοΐ'φα, ΙδΙοπα 
ΙθεΓΗίατεΐ τοπιαπε πι δεε. &1 XVIII-1β3, II, ΒιιαΐΓ6§Ιί, 1901. σελ. 444 έπ., τοΰ 
αύτοϋ, Ρεάπ^ο^ΐα ιιπαΐ μιπεοοηεΐΐΐΐ; ίπη&ποί: άΐη ΒυοιΐΓε§ΐΐ 1& 1780 έν «Αη&ΐείε 
Αεαάειηΐεΐ Κ,οηιάηε», 3. III, 1. ΧΓΙ, ιπειη. 15- 

* Βλ. Π. Ζέπου, Συνταγμάτων Νομικόν Άλ. “Ύψηλάντη Βοεβόδα, ήγεμόνος πόσης 
Ουγγροβλαχίας 1780, έκδιδύμενον μετ’ εισαγωγής καί ιστορικής άνασκοπήσεως τών έν 
αύτφ θεσμών, (Πραγματεΐαι “Ακαδημίας “Αθηνών τόμ. Δ', άριθ. 2), “Αθήναι 1936. 
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Προχείρου τού Φωτεινοποΰλου προεργασίαν ούτως, ώστε μόλις από τινων 

μηνών ήδυνήθην νά έπιδοθώ καί πάλιν εις τού τελευταίου τούτου τήν έρευναν. 

Εις τούτο μέ βοηθεί ήδη καί ή φιλική συνεργασία τού εν τφ Πανεπιστήμια) 

τού Ίασίου καθηγητού τής ιστορίας τού ρουμανικού δικαίου κ. Στεφάνου 

ΒοΓβοΙιεΙ:, δστις εύγενώς έθεσεν εις τήν διάθεσίν μου χειρόγραφον περιέχον τον 

έν λόγω κώδικα διά τήν απαραίτητον επί τού κειμένου τούτου επεξεργασίαν. 

* * 

Τό Νομικόν Πρόχειρον τού Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου αποτελεί τήν πρώτην 

μεγάλην νομοθετικήν συλλογήν, ήτις επί Φαναριωτών ηγεμόνων συνετάχθη 

έν Βλαχία εις νεοελληνικήν γλώσσαν. Άπό τής έπόψεως δέ ταύτης αποτελεί 

τον σύνδεσμον τοΰ αρχαιότερου υπό βυζαντινήν μέν ωσαύτως επιρροήν πλήν 

εις έγχωρίαν ρουμανικήν ή σλα βω νίκην κατά κανόνα γλώσσαν συντεταγμένου 

εγγράφου ρουμανικού δικαίου προς τούς μεγάλους επισήμους καί ηγεμονι¬ 

κούς φαναριωτικούς κώδικας, τό Συνταγμάτων τοΰ Ύψηλάντη (1780), τον 

Βλαχικόν κώδικα τού Καρατζά (1818) καί τον Μολδαβικόν τοΰ Καλλιμάχη 

(1817), οΐτινες πάντες, κατά τό τέρμα τού ΙΗ' καί τάς άρχάς τού ΙΘ' αίώνος 

έκδοθέντες, έδημοσιεύθησαν εις γλώσσαν ελληνικήν ή τουλάχιστον πρωτίστως 

εις γλώσσαν ελληνικήν. 

Πράγματι μετά τήν κατά τό 1640 έκδοθείσαν συλλογήν υπό τον τίτλον 

ΡτανίΠ άεΐα Οονοτα, τήν άλλως ΡΓΕνίΙα οοδ πιϊοα (= μικρόν κώδικα) 

άποκαλουμένην, ώς καί τήν κατά τό 1652 έν τώ τυπογραφείω τής ΤάτξΌ- 

νίδίο έκτυπωθείσαν πληρεστέραν συλλογήν υπό τον μακρόν τίτλον ΙγκΙγο- 

ρίΐίίΓΟΑ Ε0§·Ϊ6Ϊ οα Οαπιιΐ0Ζ0ΐι οαΐ'0 &Γ0 ίοαία )ιιά6<:ειί:£ΐ πτΙιίοΓο^δοέί δί 

ίπιρ3.Γ3ΐ;0&5θκ άε 403.1:6 νϊποΐθ ρτοοίβδίϊ δί ηιίΓοηοδΠ, ήτις, κατ’ άντίθεσιν 

προς τήν προηγουμένην, άποκαλεΐται διά τον όγκον της καί Ρτανίΐα οεα 

ιτιατο ( = μέγας κώδιξ), ό μόνος γνωστός κώδιξ μέχρι τής εποχής τής έκδόσετος 

τού Προχείρου τού Φωτεινοποΰλου είναι έν Βλαχία ό εις ελληνικήν γλώσσαν 

συντεταγμένος Νομοκάνων τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου έτους 1730, δστις 

περιέλαβε κανονικάς κυρίως διατάξεις καί δέν κέκτηται γενικωτέραν τινά διά 

τήν καθόλου ιστορίαν τού δικαίου σημασίαν1. 

Τουναντίον έξαιρετικώς δλως σπουδαίαν σημασίαν κέκτηται ό έπακολαυ- 

θήσας κώδιξ τού Φωτεινοποΰλου διά τήν πληρότητα αυτού, ώς περιέχων 

αστικού, ποινικού καί έκκλησιαστικού δικαίου διατάξεις καί ώς χαρακτηριστι- 

κώτατα μαρτυρών διά τήν κατά τήν έποχήν τής έκδόσεώς του άναμφι,σβήτη- 

τον έπιρροήν τού πνεύματος τού έλληνοβυζαντινού πολιτισμού άνά τάς παρα¬ 

δουνάβιους ηγεμονίας. 
$ 

* * 

1 Περί τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου βλ.. ήμετέραν μελέτην «Συν¬ 

ταγμάτων Νομικόν κλπ.» ώς ανωτέρω, σελ. 26 ένθα καί παραπομπαί. 
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Περί του συντάκτου του τελευταίου τούτου κωδικός «ί ύπάρχουσαι πλη- 

ροφορίαι δεν είναι πολλοί. 

Ό τίτλος τοϋ Νομικού Προχείρου τον αναφέρει ώς «τιμιώτατον καί 

λογιωτατον ύπατον των φιλοσόφων τής τον Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας», 

ως χρηματίσαντα Μέγαν Παχάρνικον και Μέγαν Γραμματικόν παρά τφ ήγε- 

μόνι και τέλος ώς καταγόμενου εκ Χίου. "Αληθώς δέ δ Φωτεινόπουλος ήτ° 

Χίος. Ό Γ. I. Ζολώτας γράφει περί αυτού εν τη "Ιστορία του1, δτι υπήρξε 

διδάσκαλος της Μεγάλης τού Γένους Σχολής περί τό έτος 1778, δτε συν- 

έγραψε και «Εισαγωγήν νόμων ήτοι τά Ινστιτούτα κατ επιτομήν ·>, δτι κατό¬ 

πιν μετέβη εις τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας ένθα έδίδαξε και διετέλεσε καί 

παχάρνικος ( = οίνοχόος) τοϋ ήγεμόνος, δτι μετά ταϋτα, ήτοι κατά τό 1781, 

συνεγραψε και άλλο εργον υπό τον τίτλον «Παραινέσεις άρχοντός τίνος νπά- 

τον των φιλοσόφων και μεγάλου ΓΙαχαρνίκον Βλαχίας Μιχαήλ Φωτεινού τον 

εκ Χίον, σνντεθεΐσαι παρ’ αντοΰ καί εκδοθεΐσαι προς τον υιόν» καί δτι τέλος 

τοϋ Φωτεινοπούλου ή Φωτεινού, ώς τον άποκαλεΐ, κατέχομεν καί άλλα τινά 

συγγράμματα εις χειρογράφους κώδικας τής Μονής Κοσινίτξης γνωστά ώς 
«τοϋ Φωτεινού αί μεμβράναι». 

Αί παραπομπαί όμως αΐτινες συνοδεύουν τάς πληροφορίας αύτάς τοϋ 

Ζολώτα εν τή Ίστορίρ του είναι πάσαι έσφαλμέναι, ώστε δύσκολος καθίστα¬ 

ται ό έλεγχος των ΰπ’ αυτού λεγομένων έξ άλλου καί αί άναφερόμεναι χρο- 

νολογίαι δεν φαίνονται ώσαύτως ακριβείς, ώς λ.χ. ή τής μεταβάσεως τοϋ Φωτει- 

νοπούλου εις την Βλαχίαν, ήν δ Ζολώτας τοποθετεί μετά τό 1778, §νφ είναι 

γνωστόν δτι από τοϋ 1765 έχομεν έκδεδομένον τό Νομικόν Πρόχειρον αυτού 
έν Βουκουρεστίφ. 

Αληθώς είναι άπολύτως βέβαιον δτι δ Μιχαήλ Φωτεινόπουλος, μέγας 

παχάρνικος καί γραμματεύς τού ήγεμόνος, Χίος δέ τήν καταγωγήν, είχεν ήδη 

κατα το 1765 περατώσει τό «Νομικόν Πρόχειρον». Τούτο σαφώς προκύ¬ 

πτει εκ τών σφζομένων χειρογράφων, καίτοι τινά έξ αυτών άντιφάσκουσι 

προς άλλη λα ώς προς τήν χρονολογίαν έκδόσεως τοϋ κώδικος. 

Οϋτω τό Χρυσόβουλλον, δπερ συνοδεύει τον τίτλον τοϋ Νομικού Προ¬ 

χείρου και το οποίον επεχει θέσιν Εισαγωγής αυτού, εις τινα μέ χειρόγραφα 

άναφέρεται ώς Ικδοθέν υπό τοϋ ήγεμόνος (Ίωάννου) Στεφάνου (Μιχαήλ) 

Ρακοβίτσα καί φέρει χρονολογίαν έκδόσεως ,αψξε' ( = 1765)· εις άλλα όμως 

χειρόγραφα τό αυτό Χρυσόβουλλον επιγράφεται ώς έκδοθέν υπό τοϋ (Ίωάν¬ 

νου) Σκαρλάτου Γρηγορίου Γκίκα, δστις κατέστη ήγεμών κατά τό τέλος τοϋ 

1765 καί παρέμεινεν εις τον θρόνον τής Βλαχίας καί κατά τό 1766, έτος, 

οπερ (=/&ψξς') άναφέρεται ώς χρονολογία έκδόσεως τοϋ Νομικού Προχεί- 

! Γ Ί Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου, τόμ. Γ', 1 (Τουρκοκρατία), Άθήναι 1926, 
σελ. 508- 
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ρου τοϋ Φωτεινοπούλου έν τώ τίτλω του καί εις τά πλεΐστα τών υφισταμένων 

χειρογράφων 1. 

Ή τοιαύτη όμως άντιφασις τών χειρογράφων ώς προς τήν χρονολογίαν 

έκδόσεως τοϋ Νομικού Προχείρου έχει απλήν, ώς νομίζω, τήν έξήγησιν. 

Ό Στέφανος Ρακοβίτσας, ήγεμών τής Βλαχίας από τοϋ 1764-65, άνέ- 

θεσεν εις τον Μιχαήλ Φωτεινόπουλον τήν κατάρτισιν εύσυνόπτου συλλογής 

τοϋ Ιν Βλαχία ΐσχύοντος δικαίου. Κατά τό 1765, καί δή πιθανώτατα κατά 

τούς τελευταίους μήνας τής ηγεμονίας τού Ρακοβίτσα, δ Φωτεινόπουλος είχε 

περατώσει, φαίνεται, τό άνατεθέν εις αυτόν εργον, δ δέ Ρακοβίτσας είχεν 

έκδόσει καί τό εισαγωγικόν αυτού Χρυσόβουλλον, τό φέρον χρονολογίαν 1765. 

3Από τοϋ Σεπτεμβρίου όμως 1765 ό Στέφανος Ρακοβίτσας έπαυσε νά ήγε- 

μονεύη έπί τοϋ θρόνου τής Βλαχίας· έφ’ φ καί οί αντιγράφεις τού κώδικος, 

ίσως συναινοϋντος καί τοϋ Φωτεινοπούλου, ούδαμώς έδίστασαν καί έσπευ- 

σαν ν’ αφιερώσουν καί ν’ άποδίόσουν τό όλον εργον εις τον νέον ήγεμόνα, 

τον Σκαρλάτον Γκίκαν. Τό πράγμα ούδεμίαν παρείχε δυσκολίαν κατά τούς 

απολυταρχικούς εκείνους χρόνους, τουναντίον μάλιστα ίσως νά είχε καί άλλην 

ούσιαστικωτέραν δικαιολογίαν, τήν κατά τον τρόπον τούτον έκδήλωσιν τοϋ 

μίσους τών υπηκόων προς τον τυραννήσαντα τήν χώραν Ρακοβίτσαν καί 

άντιθέτως τήν διαδήλωσιν τής αγάπης αυτών προς τον νέον αγαθόν ήγεμόνα 

Σκαρλάτον Γκίκαν. Πράγματι δέ φαίνεται δτι ύπήρξεν έξόχως ζωηρά ή άντί- 

θεσις τής πολιτείας έκατέρου τών ήγεμόνων τούτων 2, ώστε ίσως κατά τήν 

άντίλη-ψιν τοϋ συντάκτου καί τών άντιγραφέων τού Νομικού Προχείρου ή 

στρέβλωσις τής ιστορίας καί ή απονομή τού νομοθετικού έργου εις τον άγα- 

1 Ούτως έν χειρογράφφ ύπ’ άριθ. 273 (20) τής Ρουμανικής “Ακαδημίας τό Χρυσό¬ 

βουλλον άναφέρεται ώς έκδοθέν υπό τοϋ Στεφάνου Ρακοβίτσα έν έτει 1765. Εις άλλα 
όμως χειρόγραφα τής Ρουμανικής Ακαδημίας (ύπ’ άριθ. 275, 276) ό κώδιξ άφιεροϋται 
είς τον ήγεμόνα Σκαρλάτον Γκίκαν καί φέρει χρονολογίαν 1766. Πρβλ. Εΐίζϊοε, 

■Ένθ’ άνωτ. σελ. 135, 138, 139. 

2 Ό Δ. Φωτεινός, Ιστορία τής πάλαι Δακίας, τόμ. 2, Βιέννη 1818, σελ. 331 έπ., 

περιγράφει χαρακτηριστικές τήν άντίθεσιν τής ηγεμονίας τοϋ Στεφάνου Ρακοβίτσα καί 
τοϋ Σκαρλάτου Γκίκα. Περί τοϋ πρώτου μνημονεύει τόσον τήν φονικήν δράσιν όσον καί 
τήν άγρίαν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών κοινών. Άντιθέτως διά τον Σκαρλάτον Γκίκαν 
λέγει οτι <άγκαλ.ά και εγίνοντο αί ήγεμονεΐαι... επί χρήμασι, πλήν όταν εφθανεν είς τον βασι- 

Χέως τήν ακοήν αγωγή τών εντοπίων παραμικρά, ενριακε πάντοτε δικαιοσύνην άφευκτους, καί 

εγίνετο εκλογή τον εναρετωτέρον τών ήγεμόνων*, ένεκα τούτου δέ ό Γκίκας «ών νπολ.ηπτικός 

διά τάς άρετάς τον είς τό Δεβλέτι, εδιωρίσΟη ήγεμών με δλ.ιγοττέραν δόσιν χρημάτων*. Ή ήγε- 

μονία του ύπήρξεν ενάρετος διότι, κατά τον ιστορικόν, ό Γκίκας «είχε πάντοτε είς τό άγα- 

Οοποιεϊν έμφυτον κλ.ίσιν* ήγεμόνευσε δέ έπί εν καί ήμισυ έτος καί *ετε).εντηοεν εν ειρήνη 

καί ησυχία» ταφείς έν τή μονή τοϋ Άγ. Σπυρίδωνος, ήν αυτός ό ίδιος είχε κτίσει. 

Ό Δ. Φωτεινός έν τή εξιστορήσει του τούτη αντιγράφει τά περί Ρακοβίτσα καί Γκίκα 
λεγάμενα έν τή Τστορίςι τής Βλαχίας, Ικδοθείση δαπάνη τών αδελφών Τουνουσλή 

έν Βιέννη 1806, σελ. 303 έπ. 
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θόν ηγεμόνα άπετέλει, πλήν των άλλων, καί εργον δικαιοσύνης. Ουτω δ’,ώς 

νομίζω, δΰναται έπαρκώς νά εξηγηδή ή περί την χρονολογίαν τής εκδόσεως 

τής συλλογής και τον δ ιατάξαντα ταυ την ηγεμόνα ανακρίβεια, ως αυτή προ¬ 

κύπτει εκ των σφζομένων χειρογράφων. 

* -Υ 

Τό περιεχόμενον του κωδικός του Φωτεινοπουλου μάς παρέχει εν συνά¬ 

ψει αυτός ό τίτλος του. Οΰτος έχει ώς έξης: 

«Νομικόν Πρόχειρον εξενεχθεν υπό πάντων των καθολικών νομίμων 

Εκκλησιαστικών τε καί Βασιλικών παρά του τιμιωτάτον τε και λογιωτάτον 

υπάτου τών φιλοσόφων τής του Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας καί πρώην 

μεγάλου παχαρνίκον Μιχαήλ Φωτεινοπουλου, Χίου, δπερ καί μεταφρασθεν εις 

ελληνικήν Απλήν διάλεκτον παρά τον αυτού διηρέθη εις τρία βιβλία, Ανθολο¬ 

γία βασιλικών νόμων καί εκκλησιαστικών κανόνων δνομασθέν». 

Ή διαίρεσις του έργου εις τρία βιβλία αντιστοιχεί προς τήν έν μεγάλαις 
γραμμαΐς διαίρεσιν τής ΰλης εις αστικόν δίκαιον, εις ποινικόν δίκαιον και 

εις τό δίκαιον τών εκκλησιαστικών κανόνων. Οΰχ ήττον ή τοιαΰτη διαίρεσις 

δεν τηρείται αυστηρώς, ιδίως εις τό β'βιβλίον, τό όποιον, πλήν ποινικών 

διατάξεων, περιέχει καί πλείστους τίτλους αφορώντας εις τό αστικόν και εις 

τό δικονομικόν δίκαιον ώς επίσης καί εις τούς γεωργικούς καί τούς ναυτικούς 

νόμους. 

Ή συγκριτική έπισκόπησις τών χειρογράφων μάς παρέχει τό εξής περιε¬ 

χόμενον τού κωδικός. 

Βιβλίον α'. Περί ορθοδόξου πίστεως.— Κατάκρισις εκτεθεϊσα εις τους 

κριτάς παρά Αέοντος καί*Αλεξάνδρου, τών ευσεβών Βασιλέων.—Περί δικαιο¬ 

σύνης, νόμον τε καί συνήθειας. — Περί ανθεντών. —- Περί αρχόντων. — Περί 

ραβασίων ήτοι άρτζουγαλίων.— Περί κριτών. — Περί αΐρετέόν κριτών. — Περί 

άποφάσεως κριτών — Περί συνηγόρων ήτοι βεκίληδων.— Περί έκκλήτων.— 

Περί μαρτύρων. — Περί δικαιοδοσίας. — Περί τών καλούμενων εις δικαστή- 

ριον.— Περί τών Εμποδιζόντων τούς εναγόμενους.— Περί αποδείξεων.— Περί 

ορκον. — Περί κρίσεων αποφασισμένων καί ήρτημένων, ήτοι είσέτι μή απο¬ 

φασισμένων.— Περί μονφλούζηδων.— Περί μνηστείας καί δωρεών αυτής.— 

Περί γόμων.— Περί λύσεως γάμον. (Αίτίαι δι άς διαζενγννται ό άνήρ από 

τής γυναικός, αίτίαι δι άς διαζεύγννται ή γυνή από τον άνδρός αυτής, λύσις 

γάμου άζήμιος καί επιζήμιος).—Περί άφαιρεθέντων πραγμάτων υπό τον ανδρο¬ 

γύνου. — Περί προικφων πραγμάτων καί προνομίων αυτών. — Περί εξόδων 

γιγνομένων εις προικιμαΐα πράγματα.—Περί άπαιτήσεως πρώτης καί δεντέρας 

προικός.—Περί γαμικών κερδών.—Περί δεντερογαμούντων άνδρών καί γυναι¬ 

κών. — Περί πάκτων καί συμφωνιών προικός. — Περί εξώπροικων. — Περί 

Τό «Νομικόν Πρόχειρον!* Μιχαήλ Φωτεινοπουλου (1765). 417 

Εκ,ποιήοεοος μοσίας καί άγρού προικιμαίον. — Περί ύποβόλον. — Περί Θεωρή- 

τρου. — Περί δωρεών μεταξύ άνδρός καί γυναικός. — Περί διαθήκης. — Περί 

ρηγννμένης διαθήκης καί μέμψεως αυτής.— Αίτίαι τον πώς δύναται ό γονενς 

νά κόμη απόκληρον τό παιδίον αυτού.—Αίτίαι δθ άς κάμνονν τό. παιδία απο¬ 

κλήρους τούς γονείς αυτών.—Περί λ,εγάτων.—Περί Φαλ.κιδίον.— Περί κληρονο¬ 

μιάς.— Περί επιτρόπων καί ορφανικών πραγμάτων.—Περί συνεισφοράς πραγ¬ 

μάτων. — Περί άφηλίκων. — Περί παλλακής, όμον δέ φυσικών παιδιών καί 

Θετών. — Περί πορνογενών. - Περί υποβολιμαίων. —Περί εγκυμονούσης γυναί¬ 

κας.— Περί τών εις πάΐδας άμέτρων δωρεών. — Περί δοορεών άπλ,ώς.— Περί 

δωοεών αναστροφής.—Περί τών μετά θάνατον δωρεών—Περί εξοφλήσεων.— 

Περί παρακαταθήκης. — Περί έντολόόν. — Περί Επερωτήοεων εν δικαστηρίφ 

γιγνομένων.—Περί δανείου καί χρέους.—Περί τόκων.—Περί ενεχύρων.—Περί 

δολιότητος εις ενέχυρα γιγνομένης. — Περί χρεωφειλετών καί δανειστών. — 

Περί άναογνρίας.— Περί έγγύης. 

Βιβλίον β'. Περί συμφωνιών καί συντροφιάς. — Περί διαιρέσεως επικοί- 

νου πράγματος. — Περί άπολλουμένων πραγμάτων. — Περί πραγμάτων Εκδι¬ 

κούμενων.— Περί χρήσεως καί Ενοικίου.—Περί χρήσεως καρπών, ήτοι γεδι- 

κίου καί πάκτον, ήτοι συμφωνίας. — Περί προνομίων τής βιστιαρίας. — Περί 

ασυδοσίας καί κοινών αγγαρειών. — Περί άπογραφής ήτοι άσεζάρας. — Περί 

άγοράς καί πράοεως. — Περί δεσποτείας Εκ διαφόρων τρόποον διά χρονιάς 

νομής συνιοταμένης, καί μή, περί απλώς δεσποτείας. — Περί Εξόδων όπου 

πρέπει νά ζητούνται ή μή. — Περί άποδόσεως πραγμάτων. — Περί Επιδείξεως 

ήτοι παραοτάσεως πραγμάτων. — Περί διοικήοεως πραγμάτων.—3Αγωγή αυτού 

τού διορίσαντος τινά διά νά είναι προεστώς εις καμ,αίαν πραγματείαν ή έργον. 

— Περί μαινομένων καί άσωτων.—Περί γονέων καί παίδων.—Περί μεγάλων 

Λογοθέτου.— Περί δόλον.— Περί τεχνιτών. — Περί τον μή Εννβρίζεσθαι παρά 

τών δανειστών τά λωίψανα τών χρεωστούντων.— Περί καινοτομιών γινομένων 

Εν οΐωδήποτε τόπφ, είτε δημοσίω είτε Ιδιωτικοί. — Περί νέων οικοδομιών. — 

ΙΙερί. τον τίμιου σταυρού.— Περί ζητιάνων.— Περί άλιείας. — Περί πατρώνων 

καί απελεύθερων. — Περί προξενητώ)ν ήτοι τελάληδων. — Περί μανζιλίων.— 

Περί μισθού διδασκάλωον καί ίατροον.— Περί τιμής δούλων. — Περί άθεμιτογα- 

μούντων.—Περί ζαχιρέδων.—Περί εμφυτενοεως καί μισθώσεως.—Περί άνταλI- 

λ.αγής, ήτοι δεϊοιον. — ΓΙερί δουλειών. — Περί φάκτον καί άγνοιας. — Περί 

πεκουλίον.— Περί νδάτων. — Περί προτιμήοεως.—Περί κονμερκίον ήτοι βάμ¬ 

ματος.—Περί δρων γής. — ΙΙερί μύλ.ων. — Κατά Επιβούλων ανθεντών. — ΙΙερί 

πορνοβοοκών.—Περί Εξετάσεων. —Περί φόνων.—Περί κλεπτών.—Περί ληστών. 

— Περί Ιεροσυλίας.— Περί τυμβωρύχων.— Περί εμπρησμού.— Περί τών Εν τή 

φυλακή δντων. — Περί τον μή είναι ιδιωτικήν φυλακήν. — Κατά ματραπάζη- 

δων.—ΙΙερί ζημιούντων ανθρώπων καί άλώγων.—Περί βίας. —Περί ψενδεπι- 

Επεγηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'. 2( 



418 Ηαναγιώτου I. Ζέπου 

πλάατων γραμμάτων και αγωγών. — Περί αρπαγής γυναικών ή παρθένων._ 

Περί μάγων καί φαρμακείων.—Κατά συκοφαντών.—Κατά μετρητών.—Κατά τών 

ταξιλ.δάρηδων αυθεντικών άσπρων.—Περί κατηγοριών εγκληματικών. — Κατά 

απελατών.—Κατα τών του Θεόν βλασφημουντών.— Κατά ιατρών καί τζερά- 

χηδων.-Περί δούλων νποφθαρέντος.—Περίκατζιβέλων καί δούλων φνγάδων 

καί περί τών κρνπτόντων αυτούς. — Περί άπαιτήσεως κλοπιμαίου πράγματος. 

Περί κλ,οπής όπου ήθελε γίνει εις καπηλεΤον ή χάνι.— Κατά τών τυπτόντων. 

— Περί ρονσφετίον. — Περί ύβρεως.—Περί μοιχείας.—Περί αγωγών μή δυνα- 

μένων κινηθήναι Περί παρθενοφθορίας.-Περί άρρεν ο μανίας.—Περί νηπίων 

εκτιθεμένων.— Περί δμμάτων. — Περί νόμων διαφόρων. — Περί σφαλμάτων 

και ποινών διαφόρων. — Περί σημασίας ονομάτων τινών αναγκαίων. — Περί 

κανόνων διαφόρων, ήτοι φετφάδων.—Νόμοι γεωργικοί εκ τών τού Ιουστινια¬ 

νού βασιλέως. — Περί κλοπής γεωργικών. — Περί δένδρων τμηθέντων. —ΓΙερί 

φονον ζψων.—Περί βακάρηδων ήτοι αγελαδάρηδων.—Περί μάχης δύο ζώων. 

— Περί ζημίας ζφων καώ ανθρώπου.—ΙΙερί εμπρησμού.—Νόμοι ναυτικοί.— 

Περί ναυτικών ενοχών.—Περί ναυαγίου καί αποβολής τών φορτίων. — Περί 

διαποντίον δανείου. 

Βιβλίον γ' περιέχον έκκλησιαστικάς υποθέσεις εξ ών αί πλεϊσται άνά¬ 

γονται εις τά πολιτικά.—Περί πατριάρχον. — Περί αρχιερέων. — Περί ψήφων 

Αρχιερέων. —Περί παραιτήσεως Αρχιερέων. - Περί χειροτονίας.— Περί προνο¬ 

μίων αρχιερέων.—Περί διαγωγής αρχιερέων, Ιερωμένων καί μοναχών.-Περί 

οίκοδομής μοναστήρίων καί ευαγών οίκων. —Περί προνομίων έπισκόπων καί 

εκκλησιών. Περί μοναστή ρίων καί ιερών οίκων.—Περί μοναστηριακών πρα¬ 

γμάτων. Περί αφιερωμάτων. — Περί επισκόπων καί ιερέων. — Περί ιερέων 

μή λαμβανόντων άπολντικά γράμματα.— Περί λαοπλάνων μοναχών. — Περί 

παραλόγου Αφορωμον.— Περί καθαιρέσεως. — Περί ύβρεως. — Περί μοιχείας 

και πορνείας, επιορκίας τε καί κλοπής.— Περί τών έχόντων συνεισάκτους 

γυναίκας. Περί συνωμοσίας.— Περί μετάνοιας καί πνευματικών πατέρων.— 

Κατα των τυπτόντων. — Περί φόνων εκουσίων — Περί τών άρνησαμένων την 

αμώμητον πίστιν. — Περί παρθενοφθορίας. — Περί γοήτων καί φάρμακών.— 

Περί, τόκων. -Περί λνσεως γάμον καί μή. — Περί γάμων. — Περί γάμων ασυ¬ 

στάτου·.— Περί βαπτίσματος καί τής εξ αυτού συγγένειας. — Περί γονέων καί 

παιδων. — Περί όρκων. — Περί Ιουδαίων. — Περί διαθήκης επισκόπων καί 

μοναχών.—Περί κανόνων εκκλησιαστικών δ μ ον καί νόμων. 

* 

Περί τών πηγών, αΐτινες έχρησιμοποιήΟησαν κατά την σύνταξιν του 

Νομικοί» Προχείρου πολλά διδάσκει τό και ανωτέρω ήδη μνημονευθέν εισα¬ 

γωγικόν Χρυσόβουλλον τοϋ ήγεμόνος, δπερ, σπουδαιότατον καθ’ εαυτό καί 
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διά την έν γένει ιστορίαν τής έκδόσεως του κοίδικος, άναδημοσιεΰομεν1 

ενταύθα ευθύς κατωτέρω. 

Τό Χρυσόβουλλον έχει ώς έξης: 

« ... Στοχαζόμενοι τό απαραίτητον χρέος όπου εχομεν διά νά φροντίζω- 

μεν αγρνπνοις δμμαοι καί νοϊ διεγειγερμένω πάντα όσα σνντείνονσι καί άφο- 

ρώσιν εις καλήν διοίκησιν καί ενκοομίαν τής ής ελιάχομεν θεόθεν ηγεμονίας 

καί φροντίζοντες περί τούτων κατά τό εφικτόν, ήθελήσαμεν κατά τό δυνατόν 

νά άνακαλιέσωμεν την ενκοομίαν εκείνων τών όσων ετνχον πως νά διακνβερ- 

νώνται άτάκτως καί νά άγοονται άκόσμως, καί άκολ.ονθως βουλήν έδονλ^εύθη- 

μεν διά νά σνστήσωμεν κατά πρώτον τούς πολίτικούς νόμους, έφ' φ διενερ- 

γώντες προσφυώς καί άρμοδίως κατά τε τον νουν καί την θέλιησιν αυτών καί 

νά μή παραβλώπωμεν αυτούς δ ιεν έργου μένους καταχώρησε ικώς άμα καί άπε- 

ρισκέπτως, καθώς εως τώρα ετνχον νά ενεργώνται, τό όποιον αυτό έγίνετο 

αιτία μεγάλης βλάβης εις ενα έκαστον τών κρίνομένων, καί αιτία εις τό νά 

προσκρούοωμεν καί ήμεΐς εις τον άγιον Θεόν τον δωρησάμενον ήμίν την ηγε¬ 

μονίαν ταντην, καί νά κατηγορηθώμεν άμελΠας άμα καί αχαριστίας, άμελείας 

μέν, ώς άμελιούντες τής καλής οίακοστροφίας τον πολυκύμαντου τούτον σκά¬ 

φους τών πολιτικών υποθέσεων καί μή προσορμίζοντες αυτό εις ενδίονς λιμέ¬ 

νας διά τοϋ άνήκοντος δικαίου, οπού κατά χ,ρέος πρέπει νά άποδίδωμεν εις 

κάθε μίαν νπόθεσιν, καί με τούτο νά κάμνοομεν νά Αναπαύεται έκαστος, διά 

νά μή γογγνζη καί νά μην άγανακτή ώς κλωδωνιζόμενος ύπδ τής αδικίας■ 

αχαριστίας δέ ώς μή δείξαντες καρπούς ευχαριστίας είς τον άγιον Θεόν διά τε 

άλ.λ,ων δφεάομένων έργων αρετής καί μάλιστα τής δικαιοσύνης εν ή έπανα- 

παύεται. Τον έργου τοίνυν τούτον Αμφοτέραις χερσί δραξάμενοι άπεφασίσαμεν 

νά ένεργήσωμεν την σνστασιν τούτων τών πολιτικών νόμων, οΐτινες δντες ον 

μόνον πάντη ασαφείς άλλΛ καί διεσκορπισμένοι, έδέοντο άμα καί μεταφράσεως 

κατά τό νόημα αυτών καί σνλιλογής Από πάντων τών νομίμων, ναι μην καί 

έκλωγής. Καντενθεν καί διά την έκτέλ,,εσιν τούτον διωρίσαμεν άνδρα δόκιμον 

καί Αρμόδιον τήν τε θύραθεν καί εκκλησιαστικήν παιδείαν εγγεγνμνασμένον 

καί προς τούς νόμους ενφνώς εχμντα, τον τιμιώτατον καί λωγιώτατον άρχοντα 

ύπατον τών φιλωσόφων τής τοϋ Χριστού μεγάλιης εκκλησίας Μιχαήλ Φωτεινόν 

Χίον, τον καί μέγαν παχάρνικον χρηματίσαντα καί παρ’ ήμΐν μέγαν γραμμα¬ 

τικόν οστις καί έξερευνήσας Ακριβώς καί με κάθε επιμέλειαν εξακοιβώσας 

τάς τε νομικάς διαταγάς δλ^ας, όμον δε καί τάς τοπικάς συνήθειας οπού τέως 

είναι έν χρήσει, καί δσα επωφελή καί αρμόδια είς τας παρεμπιπτονσας τάσδε 

υποθέσεις συλΛέξας, αρνόμενος αυτά από τε τών βασιλικών νόμων, τών εκκλ.η- 

1 Άναδημοσιεΰομεν έκ ΐΠΐζίοα, "Ενθ1 άνωτ. σελ. 135 έπ. Πρβλ. κοΓι καλαιοτέραν 
εκδοπιν έν ί,ϊίζϊοα, Μαπαεσπεβίο ιΐίπ Βίόΐΐοΐεοέΐ Αο&ιΐεπιΐεϊ Κ.οιιιδ.ιιβ, Βποο- 

Γ65ΐί| 1900, σελ. 32 έπ. 
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™°,ιχων *«ί ««ο»' Λαφόρο,,, /Μίωκ νομικών χαί δία κατά τ6 

δννατον είςε„ συναγαγών, Ιγινε τό παρά, σ^τα^α &„ρ^εν0, * 

τομονς Ιντελεατατον καί άκριβέοτατον, είς 8 προαετέθηοαν καί τινες διαταγοά 

αναγκαιότατοι πανυ και ώφέλτμοι διά τήν είνομίαν καί καλήν διοίκηοιν τής 

θεοφρονρητονταύ,ης τζάρας, τό όποιον καί δοκιμαοθίν άκριβώς παρά αοφ&ν 

ανόρων κα,ευρεθέν απαράλλακτο,· τοΐς νύμοις, Άτε φνλάττον άπαοαοαλενχως 

το καβ αυτό νόημα καί οκοπόν τών νόμων, καί καλώς μεταφραοθ'εν κατά 

την έννοιαν εκείνων έπεχυρώθη παρ’ ημών καί Ιξεδόθη εις τό νά διενεογήτατ 

εις όλα τα κριτήρια τής τζάρας ταύτης διά την διαίτηοιν τοϋ δικαίου, θεμέλιον 

ον και βακτήρια είς ενεργειαν όλων τών νόμων καί δικαίων κοίοεων. Παραγ- 

γελλομεν λοιπόν καί έντελλόμεθα εις όλους τούς κριτάς τούς 'τε αογοντας τού 

αυθεντικόν ημών διβανίου καί λοιπούς τών μερικών κριτηρίων διά τό φυλάτ- 

τετε εις κάθε νποθεοιν τα κατά νόμους δίκαια άπαραοαλεύτ ως προοαρμόζον- 

, ’γοο'ρυως και αρμοδίως τάς νομικός διαταγάς εις κάθε ύπάθεο,ν άπαθώς 

και αφιλοπροοώπως καί προσέχονχες όλφ νοϊ είς τό δίκαιον, ούδόλο,ς άνα- 

τροπην τ,να του δικαίου πο,οΰντες Ιφ’ οίρδήτινι αίτίρ εξάπαντος, ώοάν όπου 

οοτις φωραθη ανατρέπων τό δίκαιον καί τούς νόμους λυμαινόμενος θέλει δοκι¬ 

μάσει τας εκ των νόμων ποινάς. Ούτως άποφαινόμενο, ίξεδώκαμεν καί τό 

παρόν ήμετερον αυθεντικόν χρυοόβουλλον γράμμα...» 

Π^ντες οί ρούμποι συγγραφείς ι, οί άσχοληθένεες μέ τήν Ιστορίαν ιού 

Νομικού Προχείρου, θεωρούν 6π ό Φωτεινόπουλος «χρησιμοποίησε τά Βσσι- 

λιχα ως θυμελών κατά τήν σΰνταξ,ν τής συλλογής του. Καί ναι μέν δέν βλε,- 

ψα κσι άλλα τ τινές βυζαντινοί πηγαί, ιδίως νεαρα'ι καί εκκλησιαστικοί κανά- 

νες εν τουτοις όμως, κατ’ αυτούς, τά Βασιλικά ΐπήρξαν ή κυρία πηγή |ξ ής 

ηντ,ησεν ο συντάκτης του κώδικος, συχνότατα παραπέμπων είς αύτά καί έν 
αυτΦ τφ κειμένφ του Νομικού Προχείρου2. 

Κατα την ήμετέραν έν τοΰτοις άντίληψιν είναι δλως άπίθανον ό Φωτει- 

νοπουλος να Ιχρησιμοποίησεν έν ετει 1765 τήν μόνην τότε ϋπάρχουσαν εκδο- 

σιν των Βασιλικών υπό τού Ο. Α. Ραότοίυε (έν Παρισίοις 1647) τόσω 

μάλλον^ οσιρ ουδεν ^ περί αίτής άναφέρει, περί χειρογράφων δ’, ώς είκός' 

δυσχερως δυναται να υποστηρ.χθή δτι τοιαΰτα έκυκλοφόρουν έν Ρουμανία 

κατα το τέρμα του ΙΗ'αίώνος. Γίιθανώτερον είναι κατ' ακολουθίαν ότι 6 

συντάκτης του Νομικού Προχείρου έμμέσως μόνον Ιχρησιμοποίησε τά Βασι¬ 

λικά και οτι μάλλον είχεν ύπ’ δψιν του μεταγενεστέραν πνά σόνοψα· αυτών 

Ιην γνώμην δε ταυτην δπεστηρίξαμεν ήδη καί παλαιότερονή καίτοι αΰτη 

; Πολτούςάνωτέ»α. έν σελ. 412 σημ. 1 άναφερομένους συγγραφείς. 

ημε ραν εκδοσ,ν *2υνταγματιου» Ύψηλάντη σελ. 27. 
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αποτελεί εϊσέτι απλήν εικασίαν, έφ" όσον ό κώδιξ ολόκληρος δέν άπόκειται 

εκδεδομένος, ώστε ό έλεγχος τών πηγών αΰτοΰ νά καταστή ευχερέστερος καί 
ασφαλέστερος. 

Κατά τά λοιπά, καθά καί εν τφ Χρυσόβούλλφ ιστορείται, ό Φωτεινό- 

πουλος διά τήν σύνταξιν του Προχείρου του έλαβεν ύπ’ δψιν, πλήν τών 

«Βασιλικών νόμων», και τά «εκκλησιαστικά νόμιμα» ώς καί «άλλα διάφορα 

νομικά βιβλία» τέλος και «τάς τοπικάς συνήθειας όπου τέως είναι εν χρήσει», 

άτινα πάντα θά καταστώσιν εμφανή ευθύς ώς συμπληρωθή ή ύφ’ ημών ήδη 

παρασκευαζόμενη έκδοσις τοΰ κειμένου του κωδικός. 

% 
«!ί Λ 

Διά τήν έκδοσιν ταυτην δύνανται νά χρησιμοποιηθούν πλείονα χειρό¬ 

γραφα, ών πάντων κατέχομεν ήδη τήν άναγκαίαν περιγραφήν εις έκδεδομένα 

ρουμανικά συγγράμματα. 

Ούτως ό Ο. Βίΐζίοα έν τφ καταλόγφ του τών έλληνικών χειρογράφων 

τής Ρουμανικής Ακαδημίας1 περιγράφει τούς εξής κίόδικας περιέχοντας 
τό Νομικόν Πρόχειρον τού Φωτεινοπούλου: 

α) Χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αίώνος ύπ’ άριθ. 273 (20) και 274 (21) τής 

Ρουμανικής "Ακαδημίας (βλ. περί αύτοΰ Πΐίζίοα, σελ. 135 έπ.) 

β) Χειρόγραφον τού έτους 1797 («άντιγραφέν παρά Γεωργίου Μεδελ- 

νιτζιάρου») ύπ’ άριθ. 275 (122) τής Ρουμανικής Ακαδημίας (βλ. ΠίΙζΐοα, 

σελ. 138 έπ.) 

γ) Χειρόγραφον τού ΙΘ' αίώνος ύπ’ άριθ. 276 (131) τής Ρουμανικής 

"Ακαδημίας (βλ. ΙΠΐζίοα, σελ. 139 έπ.) 

δ) Χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αίώνος ύπ’ άριθ. 277 (378) Ρουμανικής "Ακα¬ 

δημίας (βλ. Ινίίζϊαα, σελ. 140έπ.)2. 

ε) Χειρόγραφον τού ΙΗ' αίώνος ύπ’ άριθ. 798 τής Ρουμανικής "Ακα¬ 

δημίας (βλ. ΙΠίζΐοα, σελ. 525, καί Ιδίως Ρετθΐζ, Ούτε II, 2, σελ. 365). 

Πάντα τά χειρόγραφα ταΰτα περιγράφονται επίσης καί εν I. Ρ€Γ6ΐζ, 

Οατε άε ίδίοπα άτερίαίπΐ τοπιάπ, τόμ. II (μέρος β') Βε^ίαίπΙε §τεεε5ΐί 

ΒηειίΓεδΙϊ, 1926, σελ. 357 έπ. Έκ τούΐων τά τρία πρώτα είχον άποσταλή 

κατά τήν διάρκειαν τού μεγάλου πολέμου είς Μόσχαν προς μείζονα ασφάλειαν 

μετ’ άλλων θησαυρών τής Ρουμανικής "Ακαδημίας, εθεωρούντο δέ μέχρι 

πρό τίνος ώς όριστικώς άπολεσθέντα διά τήν Ρουμανίαν. Κατά τελευταίας 

έν τουτοις πληροφορίας, άς όμως δέν ήδυνήθην εϊσέτι νά ελέγξω, καί τά χειρό- 

1 Ικίΐζίοα, Οίΐίίΐ1θ£ϋ1 ωΒ-παδοτΐρίεΙοΓ ^τεοεδίΐ, 1909, σελ. 13ό έπ. 

2 Τό χειρόγραφον τοΰτο ύπ’ άριθ. 277 (378) Ρουμανικής Ακαδημίας εΐχον τήν ευκαι¬ 

ρίαν νά έπισκοπήσω κατά τήν έν Βουκουρεστίο) διαμονήν μου. Άποτελεΐται έκ 343 σελί¬ 

δων 0,33X0,23 καί μετά ρουμανικόν ποίημα περί τοΰ έργου τοΰ ήγεμόνος περιλαμβάνει 
τό Χρυσόβουλλον τοϋ Σκαρλάτου Γκίκα καί εΐτα τό κείμενον τοϋ Νομικού Προχείρου. 



422 Π. I. Ζέπου, Τό «Νομικόν Πρόχειρον» Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου (1765). 

γραφα ταΰτα έπεστράφησαν καί άπόκεινται ήδη και πάλιν εν τή θέσει των 
εν τή Ρουμανική Ακαδημία. 

Παραλλήλως προς ταΰτα έχομεν επί πλέον καί δυο χειρόγραφα του Νομικού 

Προχείρου του Φωτεινοποΰλου, περί ών νεωστί πληροφορεί ό ΒογοοΙιοΙ:1 

δτι^ τό έν^ εΰρηται εν τή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Ίασίου, τό 
δ έτερον έν τω Κρατικφ Άρχείω του Ίασίου 2. 

Ό αριθμός των σψζομένων τούτων χειρογράφων, πολλά μαρτύρων καί 

δια την ϊσχύν του Νομικού Προχείρου, επιτρέπει ήδη την έπίτευξιν άρτιας 

κριτικής έκδόσεως τοϋ κειμένου του, ήν, ώς έλπίζομεν, θά δυνηθώμεν νά 

φερωμεν εις πέρας εντός των προσεχών ετών. Έλπίζεται ούτως οτι καί δ κώδιξ 

αυτός, σημαντιπώτατος έν τή σειρά των μεγάλων νομοδετημάτων των Φανα- 

ριωτών ηγεμόνων των παραδουνάβιων χωρών, ταχέως θά άνασυρθή έκ τής 

άφανείας, ή δέ υπό του καθηγητοΰ Βοτεοϊιεί;, σχεδιαζομένη μετάφρασις αυτού 

εις την ρουμανικήν γλώσσαν θά καταστήση αυτόν κτήμα καί τής συγχρόνου 

ρουμανικής νομικής φιλολογίας καί θά προσδώση εις αυτόν την έμπρέπουσαν 

έξοχον θέσιν εν τή ιστορία του άρχαιοτέρου καί υπό ελληνικήν επίδρασιν 
τελοΰντος ρουμανικοί δικαίου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΖΕΓΙΟΣ 

Βετεοΐαβί;, όΐπίΓβ άτερίπΐ όΐζαπίίπ δί Γοιυ&ιιεδο, Γ, 1, 1937, σελ. 150. 

- Τό τελευτάιον τοϋτο εδρηται νδν εις χείράς μας πρός επεξεργασίαν τοΰ υπό έκδοσιν 
κωδικός τοΰ Φωτεινοποΰλου. Περί των χειρογράφων τοϋ Ίασίου βλ. επίσης Ρετεΐζ 
“Ενθ* άνωτ., σελ. 365 επ, 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ ΑΙ 

57>3Γ/?/β ΟΰΓ ΝβΓ5β$8ΐαη, ΠίΙΙηΦαϋοη άη τοιηαη άε ΒαιΊααιη εί 

/οαεαρίι, ά'αρτβζ Ιεε εΐΐεΐιέε άε Ια Ρτίείζ Ατί Κε/ετεηεε Βύτατγ εί 

άε Ια ΜΒήοη Ο-αύνίεΙ ΜΐΙΙεί αη Μοηί Αί/ιοε. Ρτέ[αεε άε ΟιατΙεχ 

Ώΐεΐύ, Ρατί$, 1937 (Ε. άε Βοεεανά). Τόμος κειμένου έκ 250 αελ. μετά 

108 εικόνων και λεύκωμα έξ 102 φωτοτνπ. πινάκων. 

Είς τήν χώραν των Ινδών έζη βασιλεύς «μεγέθει σοίμ«τ°ζ> άμα δέ καί 

ώραιύτητι προσώπου σεμνυνόμενος», τό όνομα Άβεννήρ, ειδωλολάτρης καί 

διώκτης φοβερός τών Χριστιανών. Οΰτος άπέκτησεν υιόν, δν ωνόμασεν Ίωά- 

σαφ, καί περί τοΰ οποίου οί άστρολόγοι προεφήτευσαν ότι θά γίνη Χριστια¬ 

νός. Ό Άβεννήρ, ταραχθείς διά τήν προφητείαν ταΰτην, διέταξε γενικόν 

διωγμόν τών Χριστιανών καί έκτισε πολυτελές άνάκτορον, εις τό όποιον ένέ- 

κλεισε τον νεαρόν Ίωάσαφ, ΐνα άπομακρΰνη απ’ αυτού παν θέαμα καί πάντα 

λόγον δυνάμενον νά δώση είς αυτόν νΰξιν περί άλλης ζωής, καλυτέρας εκείνης 

ήν διήγεν. "Οταν ό Ίωάσαφ εμεγάλωσεν, έπέτυχεν από τον πατέρα του, μετά 

πολλάς παρακλήσεις, τήν άδειαν νά έξέλθη τοΰ ανακτόρου- καθ’ οδόν συναντά 

ένα λεπρόν, ένα τυφλόν καί ένα γέροντα. Τά θεάματα ταΰτα άναγκάζουσι 

τον Ίωάσαφ νά σκεφθή δτι ΰπάρχουσιν άσθένειαι καί δυστυχίαι είς τον 

κόσμον αυτόν καί ότι ούδείς δΰναται ν’ αποφυγή τον θάνατον. Κατά τον 

ίδιον αυτόν καιρόν είς άγιος ερημίτης ασκούμενος είς τήν έρημον τής Σεναα- 

ρίτιδος, δνόματι Βαρλαάμ, λαμβάνει έκ Θεού τήν εντολήν νά μεταβή πλησίον 

τοΰ Ίωάσαφ και νά φέρη αυτόν είς τον Χριστιανισμόν. Πράγματι ό Βαρλαάμ 

μεταμφιάζεται είς έμπορον καί μετά πολλάς δυσκολίας είσάγεται παρά τώ 

Ίωάσαφ με τήν πρόφασιν νά τώ πωλήση πολύτιμον λίθον. Ό Βαρλαάμ 

αρχίζει τότε τήν κατήχησιν τοΰ νεαρού Ίωάσαφ διά σειράς θαυμάσιων καί 

γραφικωτάτων παραβολών καί τέλος βαπτίζει αυτόν καί έπιστρέφει είς τό 

έρημητήριόν του. 

Ό βασιλεύς Άβεννήρ μανθάνει παρά τού διδασκάλου τοΰ υίοΰ του 

Ζαρδάν ότι ό Ίωάσαφ έγένετο Χριστιανός, προσπαθεί διά διαφόρων τρόπων 

νά έπαναφέρη αυτόν εις τήν ειδωλολατρίαν, αλλά είς μάτην. Μετά διάφορα 

δευτερεύοντα έπεισόδια, ό Άβεννήρ γίνεται τέλος καί αυτός Χριστιανός, όπως 

καί όλος ο λαός του, καταστρεφονται οΐ ναοί τών ειδώλων, οί βασιλικοί 

θησαυροί διαμοιράζονται είς τούς πτωχούς καί πανταχού άνεγείρονται έκκλη- 
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°Τ ΜεΙα ιόν θ“™Ι0ν «δ Άβεννήρ δ Ίωα'σαφ εγκαταλείπει τόν θρόνον 
και. φεύγει εϊς ιήν έρημον, όπου ζή μετά τού Βαρλαάμ ώς άοχητή;. Μετά τόν 

θάνατον άμφοτέρων τά λείψανα αϊτών μεταψέρονται εν πομπή εις τήν πρω- 
τευουσαν του κράτους τοΰ Άβεννήρ. 

Αυχη είναι, εν βραχυτάττ} περιλήψει, ή ύπόθεσ.ς του περίφημου μυθι- 

στορηματος τοΰ Βαρλαάμ και Ίωάσαφ, τοΰ όποιου ή αρχική σΰνθεσις ώς 

είναι ηδη επαρκώς αποδεδειγμένον, έχει Βουδδιστικήν τήν καταγωγήν, Ό Ίωα'¬ 

σαφ είναι αυτός ο Βούδδας, τά δέ διάφορα επεισόδια τής ζωής του έχουσιν 

εμπνευσθή άπό τόν μΰθόν του, ώς εκθέτουσιν αύτόν τά ίερά βιβλία των 

Ινδών. Και εις μέν τόν βίον τοΰ Βοΰδδα ούδαμοΰ ύπάρχει πρόσωπον άνά- 

λογον προς τόν μοναχόν Βαρλαάμ τοΰ μυθιστορήματος, διότι ο Βουδδας είχε 

μονος την^δΰναμιν νά γνωρίση τήν αλήθειαν, ή παρουσία όμως τοΰ άσκητοΰ 

Βαρλααμ ητο Απαραίτητος εϊς τόν Χριστιανόν διασκευαστήν τοΰ κείμενου 

, Τ6 ™>ΰ τρόπου καί τής όδοΰ, δι3 ών το Βουδδιστικόν τούτο 
κείμενον εϊσήλθεν εϊς τάς Χριστιανικός φιλολογίας άπη σχόλη σεν επί μακρόν 

τους ερευνητάς, τά πορίσματα δέ των εργασιών τούτων εκθέτει εν περιλήψει 
ή συγγραφευς. 1 

, ^ πρ,ωτη διασκευή φαίνεται σήμερον βέβαιον δτι έγένετο είς τήν Πεο- 

σικην, εξ αυτής δε είς τήν Αραβικήν, εξ ής προήλθε κατά τόν 13<" αϊώνα ί<χ 

ιασκευη είς τήν Εβραϊκήν. Δυσχερεστέρα είναι ή έξακρίβωσις τής καταγω¬ 

γής του Ελληνικού κειμένου, Αί Ιπί τοΰ ζητήματος τοΰτου έ'ρευναι τοΰ πατρός 

εο £Γ8 κατεληξαν εϊς τό θετικόν, ώς φαίνεται, συμπέρασμα δτι ή Ελληνική 

διασκευή είναι μετάφρασις Ικ τοΰ Γεωργιανοΰ κειμένου, γενομένη ύπό Γεωρ¬ 

γίου του Ιβηρος, τοΰ γνωστοΰ Αγιορείτου μοναχοΰ, δστις εχρημάτισεν ήγοΰ- 

μενος της ^ εγιστης Λαύρας έν Αγίω ’Όρει καί άπέθανε κατά τό έτος 1028- 

Ούτως η εϊς τήν Ελληνικήν διασκευή τοΰ μυθιστορήματος πρέπει νά τεθή 

περί το έτος 1000, τοΰτο δέ, ώς είναι εΰνόητον, έχει μεγίστην σημασίαν διά 

την μελέτην τής εϊκονογραφήσεως τοΰ κειμένου. Αί παλαιαί γνώμαι, καθ’ άς 

συγγραφευς τοΰ βιβλίου είναι ό Ιωάννης Δαμασκηνός, ούδεμίαν πλέον 
έχουσιν αξίαν. 

, , Το ^(υθιστορημα τοΰ Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ αποτελεί ϊσως μοναδικήν 
εςαιρεσιν μεταξύ των όχι καθαρώς θρησκευτικών βιβλίων, ά'τινα εϊκονογρα- 

φηθησαν υπο τών Βυζαντινών. Είναι τό μόνον έξ αΰτών τό τυχόν πλουσιω- 

τατης, σχεδόν συνεχούς, εϊκονογραφήσεως, όπως είναι επίσης καί τό μόνον, 

του οποίου διεσώθησαν^τά περισσότερα εικονογραφημένα χειρόγραφα. 

Δια τήν μελέτην τής εϊκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος ή σ. εχρη- 

σιμοποιησε πάντα τά μέχρι σήμερον τουλάχιστον γνωστά εικονογραφημένα 
χειρόγραφα, άτινα είναι τά εξής: 

Εξ Ελληνικά, ήτοι; ο κώδ. 42 τής Μονής τοΰ Σταυροΰ εν Ίεροσολΰ- 

μοις ( υ οι.), ό κώδ. 1 τής Ζωσιμαίας Σχολής εν Ίωαννίνοις (12ου αϊ.), 
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τοΰ οποίου φύλλα τινά ευρίοκονται ύπ’ άριθ. ΛίΙιΠϊ. 419] εις τήν Πανεπι¬ 

στημιακήν Βιβλιοθήκην τοΰ ΟίΐηιΙ>Π(1«£, ό κώδ. 463 τής έν 'Λγ. ’Όρει 

Μονής τών Ίβήρων (τέλη 12ου ή άρχ. 13ου αϊ), ό κώδ. 388 τοΰ Κίιΐ£'<·: 

ΟοίΙο^ο έν Ο»πι1;>π<ϊ§ο (τέλ. 12ου ή άρχ. 1301! αϊ.), ό κώδ. 1128 τής Έθν. 

Βιβλιοθήκης τών Παρισίιον (14ου αί.) καί τέλος 6 κώδ. 11 τής έν ’Αθήναις 

, Βιβλιοθήκης τής Βουλής (16ου αϊ). 

Δυο Ρωσσικά: ό κώδ. 71 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λένινγραδ (17°” αϊ.) 

καί ύ κώδ. 34.3.27 τής άλλοτε Λΰτοκρατορικής Ακαδημίας τών Επιστημών 

έν Λένινγραδ (μέσα 17°" αϊ.). 

Τρία τέλος Αραβικά: ο κώδ. 692 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ 

(15ου αϊ.) καί οί ύπ’ άριθ. 273 (έτ. 1763 ά. X) καί 274 (έτ. 1778 ά. X) τής έν 

Παρισίοις Έθν. Βιβλιοθήκης. 

Ή επί τή βάσει τών χειρογράφιον τούτων γενομένη μελέτη ήγαγε τήν 

σ. είς τήν διαίρεσιν τής δλης εϊκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος εϊς δΰο 

σαφώς διακεκριμένα; ομάδας παραστάσεων. Τήν μίαν ομάδα άποτελοΰσιν 

αί εικόνες αί σχετιζόμεναι αμέσως προς τήν δράσιν τών προσώπων τοΰ μυθι¬ 

στορήματος. Εϊς τήν αυτήν ομάδα άνήκουσιν επίσης αί εικόνες αί συνοδεΰου- 

σαι τάς παραβολάς, τάς οποίας λέγει ό Βαρλαάμ εϊς τόν Ίωάσαφ. Τήν δευ- 

τέραν ομάδα άποτελοΰσιν αί εικόνες αί εμπνεόμεναι έκ τών θρησκευτικοΰ 

περιεχομένου ομιλιών καί κατηχήσεων, αιτινες άπατελοΰσι κυρίως τά μέρη 

, τά ύπό τοΰ Χριστιανοΰ διασκευαστοΰ προστεθέντα εϊς τό αρχικόν Βουδδιστι- 

κόν κείμενον τοΰ μυθιστορήματος. 

Ή διαίρεσις αυτή τών εικόνων εις δΰο ομάδας, ήν επεχείρησεν ή σ. 

σχετίζεται στενώτατα προς αυτήν τήν είς ομάδας διαίρεσιν τών εικονογρα¬ 

φημένων χειρογράφων καί οδηγεί εϊς συμπεράσματα περί τής αρχικής μορφής 

τής εϊκονογραφήσεως τοΰ μυθιστορήματος.Ύπάρχουσι πράγματι χειρόγραφα» 

καί ταΰτα είναι τά αρχαιότερα, όπως οι κώδικες τών Ιεροσολύμων καί τών 

Ίωαννίνων, καί νεώτερά τινα, όπως ό κώδ. τής έν Άθήναις Βιβλιοθήκης 

τής Βουλής κ. ά. τών οποίων ή εϊκονογράφησις περιορίζεται άποκ?νειστικώς 

καί μόνον εϊς τά γεγονότα τοΰ μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, οΰδεμία 

δέ εικών θρησκευτικοΰ περιεχομένου υπάρχει έν αύτοϊς. Υπάρχει επίσης μία 

δεύτερα όμάς, εις ήν άνήκουσιν οί κώδ. τής Μ. Ίβήρων, τοΰ θ3ηι1)ΓΪά§;0 

κ. ά. όπου αναφαίνονται καί όλίγαι θρησκευτικαί παραστάσεις. Τήν πλήρη 

όμως εϊκονογράφησιν καί τών επεισοδίων τοΰ μυθιστορήματος καί τών παρα¬ 

βολών καί τών θρησκευτικοΰ περιεχομένου ομιλιών παρέχουσιν οί κώδ. 1128 

τών Παρισίων και 71 τοΰ Λένινγραδ. 

Κατά τήν γνώμην τής σ. ή εϊκονογράφησις τοΰ μυθιστορήματος 16η- 

μιουργήθη άρχομένου τοΰ 11ου αΐώνος καί είναι πάντιος άρχαιοτέρα τοΰ 

1066, διότι εϊς τό κατά τό έτος εκείνο γραφέν Ψαλτήριον ύπ’ άριθ·. 19352 

τοΰ Είρεττανικοΰ Μουσείου εύρίσκεται εϊκών τής παραβολής τοΰ ύπό τοΰ 
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μονοκερωτος διωκόμενου άνθρώιτου, ηης κερ,έχεναι Λ τό μυθιστόρημα 

_ την σ. η αρχική εϊκονογράφησις περιωρίζετο μόνον εις τά επεισόδια 

του μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, είχε δηλαδή περίπου τήν μορφήν 

των χειρογράφων των Ιεροσολύμων καί των "Ιωαννίνων. Ή προσθήκη τών 

εικόνων των σχετικών πρός τό θεολογτκόν μέρος τού μυθιστορήματος Ιγέ- 

νετο, κατ αυτήν, ολίγον κατ5 ολίγον, από τού 12“ αΐώνος καί εφεξής. 

Παρά ^ τάς περί τούτου κατά μέρος αποδείξεις, τάς οποίας. έπιμελώς 
συνηγαγεν η σ. εκ τής μελέτης μιας έκα'στης τών σκηνών τής Π. καί Κ. Δ. 

αιτινες άφθονοϋσιν ιδία εις τόν Παρισινόν χώδ. 1128 καί τόν κώδ. 71 τού 

Λενινγραδ, νομίζω ότι θά ήδΰνατο ίσως νά θεωρηθή επίσης πιθανή καί 

η αντίθετος αποήπς ότι δηλαδή τό άρχικόν πρότυπον τού 11“ αΐώνος 

περιελαμβανε πλουσιωτάτην καί λίαν Ικτεταμένην εϊκογράφησιν όχι μόνον 

των γεγονότων τού μυθιστορήματος, άλλά καί τού θεολογικοϋ «{.τού μέρους. 

Μα ητο αληθώς παράδοξος καί άνεξήγητος ή ά'νισος καί ανισοσκελής 
μορφή, την οποίαν θά παρουσίαζεν ή άρχ,κή είκονογρα'φησις, 3ν Π8τη περιω- 

ρ.ζετο μονον εις τά Ιπεισόδια τού μυθιστορήματος καί τάς παραβολάς, όπως 

επιτρεπουσι να κρινωμεν νϋν τά χειρόγραφα τών Ιεροσολύμων καί τών 

ωαννινων, οπού ουδέ ίχνος είκόνος θεολογικοϋ περιεχομένου ΰπα'ρχει, δεδο¬ 

μένου μάλιστα του θρησκευτικού καί κατηχητικού χαρακτήρος τού μυθιστορή- 

μ“”ς·„ Α^· εττεοης λαβωμεν πρό δφθαλμών τό γεγονός ότι ό 11«ί αιών 
καθ ον εδημιουργήθη ή εϊκονογράφησις τού μυθιστορήματος, είναι ώς 

παρατηρεί και η σ, ή Ιποχή τών πλουσίως εικονογραφημένων χειρογράφων 

α ητο πολύ δυσκολον νά Ιννοήσωμεν τήν Ικ τής άρχικής τούτης διακο- 

αμησεως παραλειψιν τών εις τό θεολογικόν μέρος άναφερομένων εικόνων. 

μ0ν°ν ^υν«™· ϊοως, νά ύπάρξη Ιξήγησις· ή έκ τού άρχικοΰ 
η α δη κείμενου, το οποίον Ιχρησίμευσεν ώς βάσις διά τήν είκονογράφησιν 

απουσία των θρησκευτικού περιεχομένου περικοπών. Αλλά τούτο δέν είναι 

δυνατόν να υποστηριχθή, διότι καί τά παλαιότερα γνωστά χειρόγραφα τοϋ 

μυθιστορήματος περιέχουσι τάς περικοπάς ταιίτας, καί ή Ιδία δέ ή σ (σελ 14 

κ,εξ.) παραδέχεται ότι άπό τής εις τήν Ελληνικήν μεταφράσει»; «ΰτοΰ τά 
μυθιστόρημα ουδεμίαν διασκευήν αξίαν λόγου ύπέστη. 

Κατα τήν γνώμην μου, ή αρχική εϊκονογράφησις τού μυθιστορήματος 
περιελαμβανε και τας εΐς τό θεολογικόν μέρος άναφερομένας εικόνας τήν δέ 

πιστοτεραν οπωσδήποτε ιδέαν τής αρχικής ταότης εΐκονογραφήσεως παρέχει 
ο Παρισινός κωδ. 1128, δν καί αύτός ακόμη είναι ίσως ή επιτομή τοϋ πρωτο- 

τυπου ως επιτρεπουσι νά συνάγωμεν ώρισμέναι λεπτομέρεια, εις τάς εικόνας 

των άλλων χειρογράφων, δς μετά μεγάλης πορατηρητικότητος καί έπιμελείας 
εσημεια)σεν η σ. ^ ’ 

τ 0ι κωδικες τών Ιεροσολύμων και τών Ίωαννίνων θά ήδυνατο ούτω 
να θεωρηθώσιν επίτομα! μέ πλήρη άπομάκρυνσιν, άγνωστον διά τίνα λόγον, 
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τών θρησκευτικού περιεχομένου εικόνων, επίσης οι κώδικες τής Μ. Ίβήρων 

και του ΟδίπΕπά^ε θά ήδΰναντο νά χαρακτηρισθώσιν ώς επίτομα! περισ¬ 

σότερον εκτεταμένα ι. 

Αι περισσότερον ή όλιγώτερον εκτενείς επίτομα! αύται του άρχικοΰ 

πρωτοτύπου οφείλονται, πιθανώτατα, εις τά κέντρα και τούς τόπους όπου 

τά χειρόγραφα διεκοσμήθησαν. Είναι άξιον πολλής προσοχής τό γεγονός οτι 

τά δυο χειρόγραφα, άπό τών οποίων λείπει πάσα θρησκευτικού περιεχομένου 

εϊκών, οι κώδικες δηλαδή τών Ιεροσολύμων και τών Ίωαννίνων, άνήκουσιν 

άπό άπόψεως τεχνοτροπίας εις τήν Ανατολήν. 

Ή τεχνοτροπία τής άρχικής εΐκονογραφήσεως τού μυθιστορήματος είχε, 

κατά τά συμπεράσματα τής σ., χαρακτήρα καθαρώς Ελληνιστικόν, ώς κα! 

ημείς άλλοτε εΐχομεν εικάσει. (Βλ. Αοίεε άυ III* Οοη§Τ65 ίηΐβπιαΐ. 

ι Βγζαηί;ίπε5, ΑΒιέπεδ, 1932, 236). Ή εϊκονογράφησις αύιη, λόγφ τής τεχνο¬ 

τροπίας της, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι εδημιουργήθη έν αυτή τή 

Κωνσταντινουπόλει ή εΐς περιοχήν εΰρισκομένην υπό τήν άμεσον αυτής 

καλλιτεχνικήν επίδρασιν, όπως επί παραδείγματι τό "Αγ. "Όρος. Ούτως άπό 

άπόψεως τεχνοτροπίας νομίζω δτι τό χειρόγραφον τό δίδον τήν πιστοτεραν 

ιδέαν τού πρωτοτύπου είναι ό κώδ. τής Μ.Ίβήρων, δστις κατά τινα εικασίαν 

τής σ., εγράφη καί έκοσμήθη έν αυτή τή Μονή δπου κα! νΰν εύρίσκεται. 

Διά τήν δημιουργίαν τής πλούσιας ταύτης εΐκονογραφήσεως ό τεχνίτης 

έχρησιμοποίησε τήν ατομικήν αυτού ικανότητα κα! έμπνευσιν, έδανείσθη 

δμως ή οπωσδήποτε έπηρεάσθη άπό τήν τέχνην τής εποχής του, άπό τάς 

θρησκευτικά; παραστάσεις δπως κα! άπό τάς ίστορικάς, άπό τάς εικόνας τών 

ιερών προσώπων δπως κα! άπό τάς προσωπογραφίας τών βασιλέων. Τάς 

διαφόρους ταύτας επιδράσεις και τά δάνεια εξετάζει και αναλύει μετά σπανίας 
παραιηρητικότητος κα! γνώσεως ή σ. 

Τοιαύτα είναι έν γενικαΐς γραμμαϊς τά συμπεράσματα εΐς δ καταλήγει ή σ. 

περ! τής εΐκονογραφήσεως τού περιφήμου κα! δημοφιλέστατου μυθιστορήματος. 

Ελάχιστα είναι τά σημεία έν τω ώραίω τούτα) βιβλίψ, τά όποια θά είχον 

ίσως ανάγκην διευκρινήσεως ή περαιτέρω έρεύνης. Τά σημεία άλλωστε ταύτα 

δέν άνήκουσιν εΐς τόν στενόν κύκλον τής έξετάσεαις τών εΐκονογραφημένα)ν 

χειρογράφων, ατινα άποτελούσι τό κύριον θέμα τών έρευνών τής σ. κα! κατά 

συνέπειαν θά ήδύναντο νά Θεωρηθώσιν έξερχόμενα ίσως τών πλαισίων τού 

βιβλίου αυτής. 

"Εν τών ζητημάτων τοΰτα>ν είναι, κατά τήν γνώμην μου, ή έξέτασις τής 

έπιδράσεως, ήν ήσκησεν ή εϊκονογράφησις τού μυθιστορήματος. Ή έπίδρασις 

αύτη είναι, ώς τουλάχιστον νόμιζα), διπλή· άμεσος δηλαδή, άπορρέουσα 

ί κατ' ευθείαν έκ τής εΐκονογραφήσεως τών χειρογράφων, κα! έμμεσος προελ- 

θούσα έξ αυτού τού μυθιστορήματος. 

Εΐς τήν άμεσον επίδρασιν δύνανται νά καταταχθώσιν αι εν ταΐς μικρό- 
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γραφιάς των Ψάλτη ρ ίων καί ταΐς τοιχογραφίαις των εκκλησιών απεικονίσεις 

της εν τφ μυθιστορήματι περίφημου παραβολής του ανθρώπου του διωκό¬ 

μενου υπο του μονοκέρωτος. Εις τα παραδείγματα τής παραστάσεως εν τοίχο- 

γραφιαις, τά όποια παραθέτει ή σ. (σελ. 67), θά ήδυνάμην νά προσθέσω δυο 

ακόμη εξ ανεκδότων διακοσμήσεων, ας βεβαίως δεν ηδύνατο νά γνωρίζη ή σ. 

Η μια τούτων εύρίσκεται εν τφ Παρεκκλησίω των Τριών Ιεραρχών τής 

Μονής Βαρλααμ των Μετεώρων καί έγένετο κατά τό έτος 1637. Ή σκηνή 

εικονιζεται όπως καί εις τό πρώτον μέρος του χειρογράφου του ΟαιηΒπόρ-ε 

(Λεύκωμα, πίν. XXIII. 87) καί του Παρισινού 1128 (Λεύκωμα πίν. ΕΧνίΙΙ. 

267), ό άνθρωπος δηλαδή παρίσταιαι διωκόμενος υπό του μονοκέρωτος, όστις 

παραδοξως έχει δυο κέρατα. Ή έτέρα παράστασις εύρίσκεται εις τον έν 

Καστόρια Ναόν του Προδρόμου (Ενορίας Άποστ. Λουκά) καί έγένετο κατά 

το έτος 1727. Αυτή ομοιάζει προς τήν τοιχογραφίαν του Άγ. Δημητρίου 

Θεσσαλονίκης (Γ. Σωτηρίου έν Ήμερολογίω Μεγ. Ελλάδος, 1929, 112), 

ο άνθρωπος δηλαδή παρίσταται έπΐ του δένδρου, εις τήν ρίζαν του όποιου 

εικονιζονται^οί δυο μύες μέ τάς επιγραφάς: ημέρα, ή νήχτα. Πάντα τά 
αλλα στοιχεία τής παραστάσετυς έχουσι παραλειφθή. 

Αΐ εις δημώδη γλώσσαν έπιγραφαί τής τοιχογραφίας ταΰτης δεικνΰου- 

σιν οτι η ^παράστασις έμπνέεται από τήν εΐς τήν κοινήν μετάφρασιν του 

μυθιστορήματος, όπως είναι ό εικονογραφημένος κώδιξ τής έν Άθήναις 

Βιβλιοθήκης τής Βουλής, εις τον οποίον όμως δεν υπάρχει παράστασις τής 

παραβολής ταυτης. Είναι έν τοΰτοις παράδοξον ότι τήν τόσον δημοφιλή 

ταυτην παραβολήν, τήν μόνην ή τις λόγψ ίσως του διδακτικού αυτής χαρα¬ 

κτήρας άπεικονίσθη εΐς τάς έκκλησίας, 6 Αγάπιος εϊς τήν εύρυτάτην |ν 

δημωδει γλωσση περίληψιν του μυθιστορήματος, ήν κατεχώρισεν εις τον 

Παράδεισόν του, τήν παρέλειψε, εις τήν σειράν δε ήν έχει αυτή έν τή διηγήσει 

λεγει μονον: «Ταΰτα λέγων ό γέρων (ό Βαρλαάμ), είπε καί τινα 

υποδείγματα εις καταφρόνησιν του ματαίου κόσμου, διά νά τον 
κάμη (τον Ίωάσαφ) νά μισήση τον πλούτον, τήν τιμήν, καί αυτάρ- 

κειαν». (Αγαπίου, Παράδεισος, έκδοσις Βενετίας, 1683, 16). 

^ Εις τήν άμεσον επίσης εκ τοϋ μυθιστορήματος έπίδρασιν δέον ν’ άπο- 

δοθή καί ή εις τον 17°ν αιώνα άναγομένη μικρά είκών του Μουσείου Δ. 

Λοβερδου^ έν^ Άθήναις ή παριστάνουσα τον βασιλέα Άβεννήρ καί τον 

Ιωασαφ^ όρθιουςκαί κρατούντας εΐλητάρια ανοικτά. Άν έχωμεν προ όφθαλ- 

μο)ν ότι ό Άβεννήρ δεν αναγράφεται ώς άγιος εις τό ορθόδοξον εορτολόγιον, 

ενω υπάρχει εις τό Καθολικόν, εορταζόμενος τήν 3 Αύγουστου (Οετ Νοτδβδ- 

δίαπ,^ σ. 6, σημ. 1), καί ότι απεναντίας ό Ίωάσαφ, όπως καί ό Βαρλαάμ, 

εορτάζονται υπο τής ορθοδόξου Εκκλησίας, τήν συνέπειαν δέ τού εορτασμού 

θα ίδωμεν ευθύς αμέσως, πρέπει νά παραδεχθώ μεν ότι ή μικρά είκών τού 

Μουσείου Δ. Αοβέρδου πηγάζει εξ αυτού τοϋ μυθιστορήματος. 
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Είς τήν άμεσον έπίδρασιν τοϋ μυθιστορήματος οφείλονται, νομίζω, αϊ 

έν ταίς τοιχογραφίαις τών ναών εικόνες τοϋ Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ. Ώς παρα¬ 

τηρεί καί ή σ. (σελ. 6), τό μυθιστόρημα έτυχε τής επιδοκιμασίας τής Έκκλη¬ 

σίας καί τά δυο κυριώτερα έν αύτφ πρόσωπα, ό Βαρλαάμ καί ό Ίωάσαφ, 

έ'λαβον θέσιν είς τό εορτολόγιον καί τό ανατολικόν καί τό δυτικόν. Κατά το 

ορθόδοξον εορτολόγιον, ό Ίωάσαφ εορτάζεται τήν 26Τιν Αύγουστου, ό δέ 

Βαρλαάμ φαίνεται ότι είναι ό εορταζόμενος τήν 30^ Μαΐου, ώς υποθέτει 

ό Νικόδημος είς τον Συναξαριστήν του (υποσημ. εΐς τήν 30^ Μαΐου). 

Η έρευνα τών έν ταΐς έκκλησίαις απεικονίσεων τών δύο τούταιν ηρώων 

τοϋ μυθιστορήματος νομίζω ότι δεν στερείται ενδιαφέροντος, διότι θά ήδύ- 

νατο να οδηγηση εις συμπεράσματα περί τοϋ χρόνου τής εισαγωγής αυτών 

εν τφ εορτολογίφ. Εκ τών μέχρι τοΰδε, είς έμέ τουλάχιστον, γνωστών απει¬ 

κονίσεων τών δύο τούτων προσώποη- ή αρχαιότερα είναι ή μεταξύ τών τοι¬ 

χογραφιών τού Ναού τής Θεοτόκου είς τήν Στουδένιτσαν τής Σερβίας, γενο- 

μένων περί τό έτος 1190. (Βλ. VI. ΡείΕονΐό, Μαπαείίτ δίιιιϊεηΛδίΐ [σερβ], 

Βθοογε0, 1924, σ. 49 καί είκ. 56. Επίσης VI. Ρείΐτονΐό, Εα ρεΐπίπιτε 

δεΓόε άα ιηογεη - 3£β, II, Βεοξτειό, 1934, σ. 8 καί είκ. 1). Κατά τον 

14ον καί τούς μετέπειτα αιώνας τά παραδείγματα γίνονται πολυάριθμα. 

Τέλος 7] Ερμηνεία τών ζωγράφων όχι μόνον αναγράφει αυτούς μεταξύ τών 

οσίων (Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπού- 

λουΚεραμέως, Πετροΰπολις, 1909, 165), αλλά τούς εισάγει καί είς περίεργον 

σύνθεσιν χρησιμεύουσαν προς εικονογράφησα- της παρά Ματθαίω (13.45) 

παραβολής του ζητοϋντος καλούς μαργαρίτας (Ερμηνεία, ένθ’ άν. 115 κ.έξ. § 6). 

Έν τέλει θά είχον νά προσθέσω δύο εικασίας μου. 

Ή μία αφόρα εΐς τήν έν αρχή τοϋ κώδικος τής Μ. Ίβήρων ολοσέλιδον 

εικόνα του γράφοντος μοναχού (Λεύκωμα, πίν. I). Τον έν τή εΐκόνι παριστα- 

νόμενον ή σ. θεωρεί ώς τον Ίωάννην Δαμασκηνόν (σελ. 34). Τούτο ειχεν 

εικάσει καί ό Σ. Λάμπρος (Οαΐαίο^ιιο ο£ Βίε Οτεεε Μ&ηιΐδεπρίδ οη Μοαηϋ 

ΑΒιοδ, Οαηι5πθ£6, 1895- 1900, II, σ. 149, άριθ. 4583/463). Άλλ’ είς τήν 

εικόνα^δέν υπάρχει επιγραφή δνομάζουσα τον παριστανόμενον. Είναι πράγ¬ 

ματι ουτος ο Δαμασκηνός; Νομίζω ότι περί τοϋ ταυτισμοϋ τούτου δύναταί 

τις πολύ νά άμφιβάλλη. Ό εΐκονιζόμενος μοναχός ούτε κατά τήν μορφήν 

ομοιάζει προς τον Δαμασκηνόν, ούτε φέρει τό χαρακτηριστικόν σαρίκιον, τό 

φάρος, κατά τον Ευγενικόν, σαφώς περιειληγμένον τον Σύριον 

τρόπον, τό όποιον, κατά τον ίδιον, μαρτυρεί τήν πατρίδα καί τό γένος αυτού 

(ΒλΆΕπειηρίδα Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 9,1932,355). Καί είναι μέν αλη¬ 

θές ότι εΐς τήν άπεικόνισιν αυτού έν Μηνολογίω τοϋ Βατικανού ό Δαμασκη¬ 

νός είκονίζεται άνευ τοϋ σαρικιού (II Μεηο1ο§ίο, πίν. 213), άλλ’ είς μνημεία 

σύγχρονα περίπου προς τον κώδικα τής Μ. Ίβήρων, όπως ή τοιχογραφία 

τοϋ Βατσκόβου έν Βουλγαρία (Α. Οεπόπτ, Εα ρείηΒιτε Γείίξίευδε οη 
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Γί%ΐ928’ ΛΤωμα’ πίν· ΙΥ) κα1 ή ^έκδοτος μικρογραφία του 
υπ αριθ. 234 κωδικός της εν Αγ. Όρει Μ. Παντοκράτορας (Πρβ. Λάμπρον, 

, χ αν· 1’,°- 112 *■ ^ α^ίθ· 1268/234), ούτος φέρει ήδη τό χααακτηρίζον 
αυτόν σαρικιον. Αι παρατηρήσεις αΰται μέ άγουαιν εις την ύπόθεσιν δπ ό εν 
αρχτ) του κωδ.^της Μ. Ίβήρων γραφών μοναχός δεν εικονίζει τον Ιωάννη ν 
Δαμασκηνόν, αλλά πιθανώς τον Ίωάννην μοναχόν της Μονής τοϋ 'Αγίου 
2,αρρα, οστις, κατα ιήν επιγραφήν πολλών χειρογράφων καί αυτοί) του τής Μ 
Ιβηρων είναι ° κομίαας «εκ τής ενδότερας των Αίθιόπων χώρας' 

της 1 ν δ ων λε γο μέν ης, προς την άγίαν πόλιν» την ψυχωφελή Ιστο¬ 

ρίαν του Βαρλααμ και Ιωάσαφ. (Βλ. την επιγραφήν παρά Όογ ΝβΤδβδδίοη 
2ο και παρα Λαμπρφ, ένθ’ άν. II, σ. 149, άριθ. 4583/363). Έκ συγχύσεως 
προς τον Ιωάννη ν τούτον Σαββαΐτην φαίνεται δτι προήλθε καί ή εσφαλ¬ 

μένη παραδοσιςοη τό μυθιστόρημα εγράφη ύπό του Ίωάννου Δαμασκηνού 
(I Χρβ. και Βογ ΝβΓ56$5ΐ3η, σ. 8 κ. εξ.). 

- Ή."έ°“ εί*ασία 9ου πρός λεπτομέρειαν μιας ιών μκρογοο- 
φιων του *ωί. 71 τού Λένινγραδ. Ης τήν είχόνα τήν παρ1στάνουσαν τόν 
Παράδεισον (Ρετ Νετεεεε.αη, σ. 149, είχ. 72) είχονίίεται ή -Αγία Τριάς 
χαι εχατερωθεν δυο Αγγελοι, δεξιά δε δ ·Απδοτ. Παύλος, παρά τούς π<5δ«ς 
του οποίου ευρισκεται μορφή καθημένη εντός κατασκευάσματος έν ειδει 
κουβουκλίου. Η σημασία τής παραδόξου ταΰτης μορφής είναι, ώς παρα¬ 

τηρεί και η σ„ εντελώς ανεξήγητος. Έκφράζομεν Ιν τούτοις τήν άπλήν εικα¬ 

σίαν μήπως παριστα τον Μέγαν Αλέξανδρον καί είναι Ανάμνησις τής περί¬ 

φημου εις ουρανούς αναβάσεως αύτοϋ τής περιγραφομένης είς τό δημοφιλε- 

στατον μυθιστόρημα του Ψευδό-Καλλισθένους. Ή εις αδρανούς άλλωστε 
α αβασις του Αλέξανδρου εικονίσθη, ώς είναι γνωστόν, πολλάκις ύπό τών 
μεσαιωνικών τεχνιτών. 

Τοιούτον τό ώραίον βιβλίον τής Δ°ζ Βογ ΝβΗβδδίαη. Δι’ αύτού πλου- 

τιζεται, η^γνωσις περί τής κοσμικής ζωγραφικής τών Βυζαντινών, ής ελάχιστα 
μνημεία εφθασαν μεχρις ημών. Ό ακριβώς σχεδόν καθωρισμένος χρόνος 
καθ ον εδημιουργηθη ή είκονογράφησις τού μυθιστορήματος, αί άρχαί 
δηλαδη του ΙΒ^αιωνος, διευκολύνει ήμάς νά εκτιμήσωμεν τήν δύναμιν καί 
την ζωτικότητα τής τέχνης κατά τήν περίοδον εκείνην, Ικανής άκόμη νά συν¬ 

θέτη διακοσμήσεις τοιαύτης εκτάσεως. Τά πολυάριθμα εικονογραφημένα χει¬ 

ρόγραφα του μυθιστορήματος, τά όποια μετά εξαιρετικής έπιμελείας καί 
με θο δικό τη το ς κατέταξε καί εμελέτησεν ή σ. Ιπιτρέπουσι νά διακρίνωμεν τάς 
μεταβολας εις την εκλογήν των εικόνων καί είς τήν τεχνοτροπίαν, άς επέφερον 

οι κατα τοπους αντιγράφεις τού αρχικού πρωτοτύπου. Αί λεπτομερείς τέλος 
και μετά σπάνιάς παρατηρητικότητος γενόμεναι είκονογραφικαί καί τεννικαί 
αναλύσεις οδηγουσι τήν σ. είς τήν εξέτασιν πλείστων ζητημάτων γενικότερος 
σημασίας και καθιστωσιν οϋτω τό βιβλίον Ιξόχως χρήσιμον είς τούς περί 
την βυζαντινήν ςωγραφικήν καί εικονογραφίαν ασχολούμενους. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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Γενναδίου τον Σχολαρίον άπαντα τά ευρισκόμενα, τό πρώτον εκδιδόμενα 

ΰπό Ζ. Ρβέίέ, (|ρωμαιοκαθολικού) άρχιεπισκόπου Κόρινθόν (γ), Ξεν. Α. 

Σιδερίδον (~;~) και Ματίιη /ιΐ£ΐβ ανγονστιανοΰ Άσσομψιονιστον, τόμ. 

VIII (τελευταίος). Ρατή 1936 σελ. 512 + παραρτήματα σ. 52. 

Δια τού τόμου τούτου συνεπληρώθη ή πολύτιμος αυτή έκδοσις τών 

άπαντων τοϋ μεγάλου τελευταίου βυζαντινού σοφού καί πρώτου άνοίξαντος 

τήν νέαν περίοδον τής Ελληνικής Ιστορίας ύπό τάς νέας συνθήκας τάς 

δημιουργηθείσας από τής 29 Μαίου 1453, Γεωργίου τοϋ Σχολαρίον, τού ώς 

πρώτου οικουμενικού πατριάρχου μετά τήν "Αλωσιν μετονομασθέντος Γεννα¬ 

δίου. Τιμή καί ευγνωμοσύνη είς τούς άναλαβόντας καί περάναντας τό κοπκώδες 

τούτο έργον, πολύτιμον ου μόνον διά τήν πλήρη αποκατάστασήν τής προσωπι- 

κοτητος τού μεγάλου σοφού ελληνος τού ιε’ αΐώνος καί πρώτου πατριάρχου 

ύπό τό νέον πολιτικόν καθεστώς τής ορθοδόξου Ανατολής, άλλα καί διά τήν 

παροχήν νέου ιστορικού φωτός είς πολλά κενά ή σκοτεινά σημεία τοϋ πολι¬ 

τικού καί εκκλησιαστικού βίου του Ελληνικού "Εθνους. Τό διά τών 8 όγκω- 

δεστάτων τούτων τόμων χορηγούμενον, κατά τό πλεΐστον άγνωστον μέχρι 

τοϋδε, υλικόν αναμένει τήν δεξιάν χείρα τού ιστορικού, τοϋ φιλολόγου, του 

φιλοσοφοϋντος ερευνητοϋ καί τοϋ θεολόγου, όπως από τής ιδίας έκαστος 

επιστημονικής είδικότητος εκμεταλλευθή αυτό προς πλουτισμόν τής περί τοϋ 

ελληνικού Βυζαντίου τού ιε' αίώνος αλήθειας, τής ύπό εχθρών καί φίλων 
πολλαπλώς άδικηθείσης 1. 

Ο τελευταίος ουτος τομος περιέχει. 1) Τήν συνήθη σύντομον Εισαγωγήν 

τής Συντάξεως περί τών έν αύτφ δημοσιευόμενων έργων τοϋ Σχολαρίου μετά 

κριτικών σημειιόσεων περί τών χειρογράφων καί τών εκδόσεων αυτών (σ. III- 

XII). 2) Κεφαλαιώδη διαίρεσιν τών βιβλίων τής Φυσικής άκροάσεως του 

Αριστοτέλους {σ. 1-133). 3) Προλεγόμενα είς τήν Φυσικήν άκρόασιν τοϋ 

Αριστοτέλους (σ. 134 - 162). 4) Προλεγόμενα της Ερμηνείας Θωμά τοϋ 

Άκυινάτου είς τό περί Φυσικής άκροάσεως του Αριστοτέλους σ. 163-254). 

5) Μετάφρασιν τού Βο Ιαίΐαοίίδ (περί σοφισμάτων) τοϋ αυτού Θωμά (σ. 256- 

282). 6) Μετάφρασιν τής Διαλεκτικής (Θυηαπιαίαο Ιοοίοαε) Πέτρου τοϋ 

Ίσπανοΰ (τού γενομένου πάπα Ίωάννου XXI (1276-1277) σ. 283 - 337). 

7) Μετάφρασιν τοϋ περί «εξ Αρχών» (Β& 5εχ ρπηοίρπδ) τοϋ Γιλμπέρτου 

Πορρειάνου (σ. 338-350). 8) Γραμματικήν ύπό τόν αύτόγραφον τίτλον 

«Γεωργίου Κορτέση τοϋ Σχολαρίου: περί τών στοιχείων, προ σφ δ ιών καί τών 

οκτώ τοϋ λόγου μερών ήτοι είς Γραμματικήν εισαγωγή πρώτη· εξεδόθη 

Σεβαστοποΰλφ κυρώ Μανουήλ αίτήσαντι», έξ αύτογράφου τοϋ Σχολαρίου 

Πρώτην μικρόν έν τούτω συμβολήν παρέσχομεν ήμεΐς πρός μικροϋ διά τής μελέτης 
ημών «Γεννάδιος 6 Σχολάριος ώς ιστορική πηγή τών περί τήν "Αλωσιν χρόνων» έν 
«Έλληνικοις» τόμ. Θ’ (1936) σελ. 28ό - 398. 
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χωδικος, σφζομένου έν Κδμάπίΐζ, έν ΓΪ) ϊδίωτ,χτί βιβλ,οθηχη Ι0ύ πρίγχηπος 

ίαυριχίου νοπ ΕοΜίοννϋζ, δπάρχονιος καί δέυτερου άνηγράφου τής 

Αμβροα,ανη; βφίαοθηκη; άρίθ. 291, Ικ,θζα,ρηΟένγο; χ«ϊ δνορθύ,θέννος ύ 

ίου -ΖΟ αριου (σ. 351-424), περιλαμβάνει δέ ιό φθογγολογιχόν χαϊ τυπικόν 

μέρος. Δεύτερα δε ακολουθεί Εϊ,,αγονγή εϊς τήν Γραμματικήν ή «Λεξικόν 

στοιχειώδες κανονικόν» κατ’ αλφαβητικήν σε,ράν των λέξεων μετά συντόμου 

η εκτεταμένης ερμηνείας αθησαύριστων εϊς τά Λεξικά τής Ελληνικής νλώσ- 

σης και σημασιών των γνωστών λέξεων, άφθονα δ’ υπάρχουν στοιχεία καί 

της δημώδους του ιε' αϊώνος άρχομένου γλώσσης. 9) Περί ανθρώπινης 

ευδαιμονίας, Αριστοτέλους καί Πλωτίνου συμβιβαστικόν (σ. 499-502). 10) 

Αυτογραφους σημειώσεις εϊς τό περιθώριον του «κατά των πλανών τών Ελλή¬ 

νων». (Οοπίτα 6ΓΓΟΓ68 ΟταεοοΓαπι) τοΰ Μανουήλ Καλέκα (σ. 502- 503). 11) 

Ομιπας σημειώσεις του Σχολαρίου εϊς τό «Κατά Κέλσου» του Όοινένους 

του Βατικανού κωδικός 1742 (σ. 503-604). 12) Τρεις όμοιας σημειώσεις εϊς 
τας επιστολας του Μ. Βασιλείου του Βατικανού κώδ. 433 (σ. 504-505). 13) 

παινον τοΰ Αριστοτέλους, υπό τύπον σημειώσεως έν τη αντιγραφή άπο- 

σπασματων των Μετά τά Φυσικά τού Αριστοτέλους Ιν τφ Βατικανφ κώδ. 115 

”δ ί κ"153” 5.°°' δ07* κα1 14^ Έπ1 &ανάτ9 Δημητρίου τού Κυδώνη, 
ήδη_ Ικδεδομένον υπο τού Π. 'Ιερ. Δοσιθέου Ιν τόμφ Αγάπης σ. 7 καί τό 

Οποιον ο I, ΡίΙιί θεωρεί «πλέον ή αμφίβολον» Ιπί ,ή βάσει τών μελετών 

του ΧΜετοαί, εν 3ΐμ<3ί ο ίεδίί 66 τού 1931 ρ. 442-450 (σ. 607). Εις τούτα 

επονται πεντε Παραρτήματα: 1) Συμπληρώσεις εϊς τάς Διορθώσεις τών προ¬ 

ηγουμένων τομών, ΰποδειχθείσας Ικάστοτε μετά τήν Ιπί μέρους Ικδοσιν 

έκαστου τομου* καί παρατηρήσεις εϊς τινα μέρη κακώς διατυπωθέντα (σ.1-6). 

- ν , ^ Χ«?Τ10Γι4ιοπΟί11*ένιων χειρογράφων τών τε αίτογράφων ή ΰπό 
του Σχολαρίου Ιπιθεωρηθέντων καί τών μή τοιοΰτων (σ. 7-9). 3) Πίναξ τών 

κυριωτέρων ονομάτων τών μνημονευομένων Ιν ταίς Εϊσαγωγαίς ,ών διαφό- 

ρων τομών (σ. 10-14). 4) Χρονολογία τών ίργων τού Σχολαρίου (σ. 15-19). 

και 5) Συμπληρώσεις εϊς τήν βιογραφίαν τού Σχολαρίου (σ. 20-47). 

Εις το τελευταϊον τούτο παράρτημα νομίξομεν αναγκαίου νά σημειώ- 

σωμεν ενταύθα παρατηρήσεις τινάς, επικαίρους διά ιόν σκοπόν, τόν όποιον 

επιδιώκουν αι «Συμπληρώσεις» τής Συντάξεως «εϊς τήν βιογραφίαν τού 

,Έπεΐδή όνομαστί κυρίως ή,,ας, ύποδείξαντας πολλά, ούχί τυπογραφ,κά 

τά 30 σΓ7σεων“'·εε σ0Υρε“φ“ν’ α,ρΆματα * τ°^ 8 4 ™μονς, λέγει δέ ότι περί 

νά δ!λώσω Γ · * 0<,'0ν *ή αΜεηία ί·ει<ίσν^φου., όφείλω 
να δηλωσω Οτι το εκηραρημα τούτο δεν είναι σοβαρόν, διότι καί κατά τήν συγγραφήν 
και κατά την ά,τιγραφην ούδείς συγγραφέας είναι άπηλλαγμενος ακουσίων αβλεπτη¬ 

μάτων- εις την γλώσσαν μαλ,στα καί τό ύφος τού Σχολαρίου ή,ο τούτο αναπόφευκτο,· 

ρο του επιχειρήματος τούτου ήμείς έπαύσαμεν πλέον ύποδεικνύοντες το,αϋτα σφάλ- 
ματα, ων ρρισουσιν οι τελευταίοι τόμοι. 
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Σχολαρίου» και όστις είναι «η προσπάθεια να διαφώτιση ιό μυστήριον τών 

αλλεπαλλήλων καί αντιφατικών στάσεων αυτού απέναντι τής ενώσεως μετά 

τών Λατίνων προ τής έν Φλωρεντία συνόδου καί μετ' αυτήν καί νά διευκρι- 

νήση τό ζήτημα τών τριών αυτού άνόδα>ν είς τό πατριαρχικόν αξίωμα». Ούτω 

1) οι γονείς τού Σχολαρίου δεν «άπέθανον ενωρίς» ώς συμπεραίνει ό π. 

.Ιαοΐο (ρ. 20) παραπέμπων εις τόμ. Α' 284, άλλ’ έπέζησαν μέχρι που τών 

παραμονών τής 'Αλώσεως (Δ' 464). — 2) Ουδέποτε ό Σχολάριος έκ πεποιθή- 

σεως μετεστη εις τόν Λατινισμόν καί δή εκ της άναγνώσεως τών έργων «τής 

λατινικής πολεμικής κατά τής διδασκαλίας τού Φωτίου περί εκπορεύσεως τού 

αγίου Πνεύματος» (ρ. 21) ούδ’ έπέδειξεν «ενωτικον ζήλον». 'Ανέκαθεν κεκη- 

ρυγμένος κατα τής δογματικής ενωσεως ώς αδυνάτου καί υπέρ τής «οικονο¬ 

μικής» (Συρόπουλ. ο,β,όΟ πρβλ. καί Δ ρ. 415), έν Φλιορεντία ήκολούθησε 

τόν Βασιλέα καί τούς περί τόν Βησσαρίωνα, ταυτήν κυρίους τήν ένωσιν έπι- 

διώξαντας, διά τό συμφέρον τής κινδυνευούσης Κ/πόλεως. Άπόδειξις τούτου 

τό ΰπ’ αυτού προταθέν σχέδιον περί Ρίΐΐοςιΐθ, άσυζητητεί απορριφθέν υπό 

τών Λατίνων, και η μετά τού Δημητρίου ίίαλαιυλόγου προ τής επισήμου 

ανακηρύξεως τής ενώσεως άναχώρησίς του είς Βενετίαν, ήτις πάντως δεν 

ώφείλετο εις τήν φιλίαν προς τόν Δημήτριον, ώς νομίζει ό κ. ^£1*0 (ρ. 25 

ιιοίο 3), άλλ’ εϊς τόν χαρακτηρισμόν τής ενώσεως εκείνης ώς «συμφοράς» 

(Β' ρ. 259.). Διά ταΰτα δεν είναι αληθές τό λεγόμενον υπό τού κ. Ιιΐβίο δτι 

έν τή πρύ τής Συνόδου συγκληΟείση υπό τού αύτοκράτορος τώ 1436 συν- 

διασκέψει ό Σχολάριος έν τώ παρεσκευασμένιρ έκ τών προτέρων λόγφ του 

«έκηρΰχθη οπαδός οριστικής έξετάσεως τών δογματικών διαφορών έπί τή 

βάσει τών συγγραμμάτων τών διδασκάλων τής Εκκλησίας» (ρ. 25). Παν 

τουναντίον, ο Συροπουλος, εξ ού άντλεΐ τήν είδησιν ταύτην ό κ. γράφει 

δτι ό Σχολάριος ΰποδείξας τήν ανάγκην νά όρισθή ό σκοπός καί τά αίτια 

τής προκειμένη; έν τή Δύσει συνόδου, είπεν δτι, εάν μέν ή σύνοδος άπο- 

βλέπη εϊς δογματικήν καί ουσιώδη ένωσιν, αύτη πρέπει νά γίνη κατόπιν 

άμερολήπτου καί άβιάστου έξετάσεως τών αμφισβητούμενων διαφορών ΰφ’όδη- 

γοΐς μόνοις τοϊς πατράσι της Εκκλησίας, και μόνον έπί τοιούτιο σκοπώ καί 

υπό τοιοΰτον όρον συμφέρει είς πάντας τούς Ανατολικούς ν’ άπέλθουν εϊς 

Ιταλίαν [(όμοίαν συμβουλήν πρό εικοσαετίας έδα>κεν εϊς τόν αύτοκράτορα 

Μανουήλ β' (-}-1425) έν Πελοποννήσφ ό πολύς ΓΙλήθων (Συρόπουλ. 6,10, 

Ιόδ)]. Έάν δμως χάριν πολιτικού σκοπού πρόκηται νά συνομολογηθή «οικο¬ 

νομική ένωσις», αρκεί ή αποστολή ευαρίθμων άνδρών, 3 ή 4, ά'νευ τού 

βασιλέως καί τού Πατριάρχου καί τών πολλών άλλων. Ό Σχολάριος δ’αυτός 

εταχθη πρώτος υπέρ τού δευτέρου τουτου τής ενώσεως τρόπου έπειπών «καί 

τούτο έσται ίσως καί τή πατρίδι λυσιτελέστερον» (Συρόπουλ. 3,6,50). 3) 'Ος 

καί πολλοί άλλοι καθολικοί κατηγοροΰντες τήν ελληνικήν ^Ιεραρχίαν ώς άντι- 

ταχθεΐσαν πάντοτε προς τήν ένα>σιν έξ εθνικών κυρίιος λόγων, ό κ. }ιΐ£ίε τό 
Επκτηρις Εταιρείας; Βυζαντ. Σπουδον, έτος ΙΓ', 28 
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«πάτριον φρόνημα» του Μάρκου Εδγενικού (Ραίτοΐο^α ΟΗοηίοΙίε ί XVII 

Ρ. 460) καί τό «πάτριον δόγμα» τού Σχολαρίου (Γ' ρ. 146) άποδίδει διά του 

«τα εθνικά δόγματα» (Ιββ άορηββ ηαΐίοη&ιιχ ρ. 26), ενώ είναι τά των Πάτε¬ 

ρων τής εκκλησίας δόγματα. Σημειωτέον δ3 οτι, εν άντιθέσει προς τούς περί τον 

Βησσαρίωνα, ο Μάρκος ούδέποτε επεκαλέσθη κατά τάς ένωτικάς συνεννοήσεις 

εθνικιστικά επιχειρήματα, θεωρήοας τούτο ασέβειαν. — 4) Άποδοθείσης είς 

αυτόν τής Μονής τού Χαρσιανίτου υπό τού Μωάμεθ τω επετράπη ν’ αναζή¬ 

τηση και παραλάβη τούς αιχμαλώτους μοναχούς άνευ λύτρων «ανευ νοημά¬ 

των» ( ρ. 222) οΰχΐ δέ ώς κ. /(υο-ίο λέγει ά ρπχ (ρ. 29). — 5) 

Δεχόμενος δ κ. Ια^ίβ ως άναμφισβήτητον την προ τής Συνόδου καί επ’αύτής 

παραδοχήν υπο του Σχολαρίου τού Ρίΐίοςαο στηρίζεται, λέγει α') επί «αυτο- 

γραφων σημειώσεων αυτού» εις χειρόγραφον τού Μανουήλ Καλέκα «Οοπίτπ 

ΟΓΓΟΓοε Οταοοοταπι», αί'τινες όμως ουδόλως άποδεικνύουν τον ισχυρισμόν 

του κ^ ]. β') έπί τής μακράς σημειώσεως ιού Σχολαρίου περί τής συντάξεως 

της «δια» μετά γενικής έν τή α' εισαγωγή εις τήν Γραμματικήν, ήν έγραψε 
νεωτατος, 2ο ετών, δτε κατά τον κ. Ιυο-ίβ είχε πλέον προσχωρήσει είς τάς 

λατινικός απόψεις περί εκπορεύσεως τού. άγ. Πνεύματος. Άλλ’ ήδη εΐδομεν 

ανωτέρω δτι μετά εξ έτη, τω 1436 έθεώρει αδύνατον τήν δογματικήν ένωσιν 

και συνηθροιζε μετά του Μ. Εύγενικοϋ υλικόν, ίδίμ εκ τών εργασιών του 

Καβασιλα κατα του Γιΐιοηιιο. γ') επί τής προς τόν πάπαν Ευγένιον Δ'επιστο¬ 

λής τού Σχολαρίου, χρησιμοποιήσαντος τάς συνήθεις κολακευτικός εκφράσεις 

7 αφ°ρμηζ της είς τήν ευγένειαν τού πάπα συστάσεως Ιταλού τίνος φίλου 
οπού όμως ουδέν Υποδεικνύει τόν τοσούτο πρώιμον λατινισμόν του Σχολα- 

ριου (143ο ή 1436). δ') επί τής ανασκευής τού Ιν Φλωρεντία δογματικού 

λογου του^ Βησσαρίωνος, οΰ αποσπάσματα έδημοσιεύθησαν (Γ' ρ. 115-116) 

και ένθα ο Σχολάριος ομολογεί δτι ύπερήσπισέ ποτέ τό Ρίΐΐο^αο. ε') επί 

του β διαλόγου περί εκπορεύσεως τού άγ. Πνεύματος, ένθα όμολογεΐ δτι 

συνεβουλευσέ ποτέ τήν μετά τών Λατίνων ένωσιν, άλλ’ Ιπί τώ δρω νά στη- 

ριχθή αυτή επι τής αλήθειας, δτι δέ καί ά'ν ποτέ διετέθη εύμενώς προς τούς 

Λατίνους, προ πολλού άπέρριψε τά αισθήματα εκείνα καί «επί τάρχαΐον καί 

πάτριον επανελήλυθέ τε καί έχεται άπρίξ τού δόματος» (Γ' ρ. 23) ’Εν τούτο.ς 

η.Εν προσχώρησις ιοί Σχολαρίου πρός τούς ένωαχοός ώς χοά 
των άλλων χληριχων καί λαϊκών έξεβκίσθη υπό τής βελήσεως τοΐ αότοχρά- 

τορος χαι τής άνάγχη; νά ΙπανέΧθουν οί ε'λληνες ε!ς τά ϊδ,α' τούτο είναι ήδη 

αναμφισβήτητος αποδεδειγμένον εκ τών τελευταίων περί τής εν Φλωρεντία 
συνοδου ιστορικών μελετών. Εις τό σημεΐον τούτο σημειούμεν δτι τό τού Μ. 

Ευγενικού: «τούτο μέν τών αρχόντων οΰτω δέον είναι κρινόντων» (Ρδίτοΐ. 

ποη):. 1. XVII ρ. 446) ό κ. Ιιι^ΐο κακώς εξηγεί, υπό τούς άρχοντας έννοών 

τους ανώτερους πολιτικούς υπαλλήλους {1«5 ηια§ΙεΐΓαί;5 ίπιρόπ3ιιχ ρ. 40), 

ενψ απλούστατα πρόκειται περί τού βασιλέως, άπαγορεύσαντος πάσαν πλέον 
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άπάντησιν τού Μάρκου πρός τούς Λατίνους (Μιτυλήνης Δωροθέου Πρακτικά 

σ. 385. Πλήθωνος: περί Νόμων τά σωζόμενα παρ’ ΑΙοχ&γκΙγο Ρδπε 1858 

ρ. 311 312), συγχέει δέ τούς «άρχοντας» τού Ευγενικού πρός τούς «άρχοντας 

μέχρι καί τών ρουχαρίων καί τών ιατρών καί κρητικού κουβουκλισίου» τού 

Συροπούλου (9,10,264), υίτινες είναι οί ηΐβο'ίεΐτπίε ίηιρόπβιιχ, ών ή 

γνώμη έζητήθη είς δλως άλλην ιδιωτικήν τών ελλήνων συνάθροισιν καί 

ούχί έν τή έπισήμιρ συνεδριάσει μετά τών Λατίνων, είς ήν αποβλέπει είπών 

τάνωτέρω ό Μάρκος καί έπειτα δ Πλήθων. 

Έπί τή βάσει πάντων τούτων ό κ. διαφωνών πρός τόν Ε. Κοιιαιι- 

ιΐοΐ τού ιζ' αιώνος καί πρός τόν συνεργάιην αυτού Ε. Ρείΐΐ παραδεχθέντα 

τό ύποβολιμαΐον τών δήθεν λόγων τού Σχολαρίου υπέρ τής ένώσεως έν 

Φλωρεντία, δέχεται αυτούς γνησίους. Απορίας δ’ δμως άξιον είναι πώς διέ- 

φυγον τόν κ. .Ιυ§'ίε αί βοώσαι μεταξύ τών δύο πρώτων λόγων αντιφάσεις, 

ή έν τω α' ύποστήριξις τής «οικονομικής» ένώσεως, ένω έν τφ β'τής «δογμα¬ 

τικής», ή εν τφ πρώτω διακήρυξις δτι δεν υπάρχει μεγάλης στρατιωτικής 

βοήθειας ανάγκη πρός σωτηρίαν τής Κ/πόλεως, άρκούσης καί μόνης τής 

φήμης περί ένώσεως, ενώ έν τφ β' λέγει δλως τουναντίον δτι «πρός τούς 

κατά τής απιστίας πολέμους και δπλων δει καί χρημάτων καί δυνάμεως πεζής 

τε καί ναυτικής καί στρατηγών καί καιρών καί χρόνου τφ μεγέθει τού πρά¬ 

γματος έξαρκοΰντος». Ένω έν Κ/πόλει ό Σχολάριος, ώς εΐδομεν, έκηρύχθη 

υπέρ τής «οικονομικής» ένώσεως, εν τφ β' λόγψ κατηγορεί τούς "Ελληνας 

ώς επιδιώκοντας τυιαύτην ένωσιν, ήν δμως καί αυτός έν τφ α' λόγω συν¬ 

έστησε. Ένω εν τω α' λόγφ ή σύνοδος φαίνεται ευρισκόμενη περί τό τέλος τών 

εργασιών της, τών λατίνων άποδειξάντων δήθεν περιψανώς τό άληθές τής 

δόξης των, έν τφ β' ή περί τού δόγματος ουζήιηοις παρίσταται ώς μέλλουσα 

καί μήπω άρξαμένη. Άν εις ταΰτα προσθέσωμεν τό υβριστικόν ύφος τού 

νεαρού Σχολαρίου πρός τούς "Ελληνας συνέδρους, ούς κατηγορεί έπί τελεία 

άμαθεία καί αγραμματοσύνη απέναντι τών σσφωτάτων Λατίνων (ήσαν δ’ οί 

σύνεδροι ούτοι ό Ευγενικός, ό Βησσαρίων, ό Ισίδωρος, ό Βαλσαμών κτλ.) 

καί έπί πεισμυνω αναβολή καί βραδύτητι περί τό έργον της Συνόδου καί 

έπί άφιλοπατρία, ένω τής βραδύτητας ένοχος ή το ό βασιλεύς έν συνεννοήσει 

μετά τού πάπα, δπως διά τών στερήσεων κάμψουν τήν θέλησι.ν τών Ελλή¬ 

νων ιεραρχίαν, οΐτινες μάτην ίκέτευον τόν ΙΙαλαιολόγον νά επίσπευση τάς 

εργασίας τής Συνόδου, έπί δέ τή αγγελία τού κινδύνου τής Κ/πόλεως, οί μέν 

τινες αυτών έδραπέτευσαν, πάντες δ" έκ τού υστερήματος των συνέλεξαν έρα¬ 

νον υπέρ τής πόλεως, θά πεισθώμεν οτι συγγραφεύς τών λόγων τούτων είναι 

ελλην δραπετίδης τής Όρθοδοξίας καί ώς πρός τήν γλώσσαν ετι ούδέν κοινόν 

έχων πρός τόν Σχολάριον. 

καθ, ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Τιμοθέου Π. Θεμ,ελη, ΐίατριάρχον Ιεροσολύμων, Νεώτεοα 'Οδοιποοικά 

/^οσολν^οις (Τύποις Ιερού Κώνον τον Παναγίου Τάφον) 1937. 

Δημοσιευθέντα τό πρώτον Ιν τή «Νέ? Σ,ών» εξέδωκεν εις τεύχος 6 

Μα,. Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τχμόθεος, θ-κάματος ερευνητής τής ίστορία? 

Τ “5*“ιο^ν1“1των Αγίων Τ0π0>1' 8πας “1 *» ^ *Ρ %ηλώ^'Λ&ώμαη 
αντον εξακολουθεί λίαν εΰδο,ίμως να θεραπεύστ, την έατστήμην, νεώχερα 

Οδο.πορ,κα, ήχοι περιγραφές ιών Αγίων Τόπων, παρά διαφόρων έπχσχε- 

πχων. ας εν χΦ προλογφ έκτίθησι, χρονολογικής τά Όδοιπορικα δύνανται 

να διακριθωσιν είς τρεις περ,όδους. Ή πρώτη περ,λαμβάνει τήν μέχρι των 

< ταυροφοριων άρχαιαν, ή δεύτερα την μέχρι τών αρχών τού ιθ.' αιώνος καί 
η τρίτη την_ νεωτεραν μέχρι τών ήμερων ήμών. Τά τής πρώτης είναι μέν 

αγα σχετικως δλλ ακριβή, περισσότερα είναι τά τής δευτέρας καί τρίτης 

, οι συντακτα, αυτών έγραψαν μάλλον καθ’ ύπαγόρευσιν τής φαντασίας 

η του θρησκευτικού φανατισμού, επομένως δέν είναι άξια άπολύτου έμπι- 
στοσυνης. η 

, Η,μελεΠ! τών Όδοιποριιιωνι αποτελούντων ιδίαν φιλολογίαν, ήρξατο 
κυρίους απο του ιζ'. αΐωνος, ή δέ κριτική έ'κδοσ,ς αυτών μόλις άπό του 1808, 

Ια 7ζ αυ ^°Γς τΰυ Τ· Το1)1(?Γ’ ΰπ« Φ Επιγραφήν ΒίΜίοοταρΙιίίΐ Οεο- 
^ίορίιιοίΐ Ραία^ίηιαβ. Αΰτη έπανελήφθη τψ 1870 ύπό τοϋ Κ. ΚοΙιποΙΚ; 

περ.εχουσα πρηρέστερον κατάλογον τών Όδοιπορικών. Ό Κ. ΚδΙιποΐΗ εν 

συνεργασία καί μετ5 άλλων Γερμανών Επιστημόνων ή σχολή θη βραδύτεοον 

είδικωτερον περί τα Γερμανικό Όδοιπορικα. Έν Γαλλία ίδρύθη ή δοοίόίέ 

(Ιο ΙΟποπί Ι,αίιη, ήπς έπεμελήθη τής εκδόσεως Όδοιπορ,κών λατινικών 

γαλλικών και ρωσσικών. Έν Αγγλία μετά τάς άρχαιοτέρας εκδόσεις « ΡατοΗ^’ 

ΡιΙ^πιηδ» και «ΗίΐΡ1ιαγΡ5 ππό «ΗδοονθΠθδ» ίδρύθη κατά τούς 

νεωτερους χρόνους Επιτροπή προς μετάφρασιν καί δημοσίευσιν τών μέχρι 

Των. ~ταν9°<Ροριων άρχαίων Όδοιπορικών «Ραί€5ίίηβ Ρίΐ^πηι’* Τεχΐ: 

^οαβίχ» Παρομοία κίνησις προς εκδοσιν τών Όδοιπορικών παρετηρήθη Εν 
Ιταλία και Ρωσσία. 

, Π[ίρ ημα' 1°}ζ ^λλησιν πρώτος ό εν Ίεροσολυμοις Άρχιμ. Βενιαμίν 
κατα τον παρελθόντα αιώνα εκδούς τό «Προσκυνητάριον τής Αγίας Γης» 

παρεϋηκεν εν παραρτήμαη τό σπουδαιον Όδοιπορικόν τού έ'λληνος μοναχού 

Ιωαννου Φωκά, το του Περδίκου πρωτονοταρίου Εφέσου, τό τού Έπιφα- 

νιου μοναχού καί Βενιαμίν Ιερομόναχου. Ωσαύτως <5 Επιφάνιας Ματτέος 

Αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου έξέδωκε κατά μετάφρασιν εις τήν Ιλληνικήν τό 

, οιπορικον του ρωσσου Ηγουμένου Δανιήλ. Άλλα συστηματική ε'κδοσις 
αρχαίων λατινικών, Ελληνικών καί άλλων Όδοιπορικών έγένετο εν έτει 1912 

εν Ιεροσολυμοις υπό Κλεόπα Κοικυλίδου καί Ίωάννου Φωκυλίδου. Ό νϋν 

Πατριάρχης Τιμόθεος, συμπληρών τήν εκδοσιν ταύτην, δημοσιεύει ή άναδη- 

Βιβ?αοκρισία. 437 

μοσιεύει εξ άλλων γλωσσών συνόψεις 13 Όδοιπορικών, ών τό άρχαιότερον 

τό τού Πέτρου Καζόλα από τού έτους 1494. Έπακολουθουσιν Όδοιπορικα 

έκ χειρογράφου τού Βρεττανικού Μουσείου τού ιε.' αιώνος, τού Τωάννου 

βππάοΓεοη 1584-1602), τού ΤίτηΒετΙεν (1601), τού δδΐιάνε (1610), Περι¬ 

γραφή τού Σινα, Χωρήβ καί τών παρακειμένων τόπων, ετέρα περιγραφή 

τών Προσκυνημάτων τής Ιερουσαλήμ εκ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης ΤτϊηίΙγ 

Οο11οο·6, 0&ιηΙ>π(Ι§ε τού ιστ.' αιώνος, Όδοιπορικα τού Βτόνεε τού 1604, 

τού ΑΙΒετί; ΡαθίοΙεΗΐι τού έτους 1635, τό Όδοιπορικόν τού δατϊιιε (1644- 

1647), τού Μ. ^ ΌοηΒάππ (1666), τοϋ Μοτϊδοη (1704) καί τέλος Προσκυ- 

νητάριον ελληνικόν έκ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης Όξφόρδης τοϋ ιζ.'αιώνος. 

Εφεξής παραθέτει αποσπάσματα έκ τών Ανεκδότων του Νεοφύτου Κυπρίου, 

σχετικά προς τά ζητήματα τών Αγίων Τόπων, Όδοιπορικόν τοϋ ρώσσου 

Ιγνατίου Σμολιάνην κατά μετάφρασιν Άρχιμ. Καλλίστου Μηλιαρά, ώς καί 

τοϋ μοναχού ρώσσου επίσης Ζωσιμά (1419-1422). Ό Σμολιάνην τή 1Ρ> 

Φεβρουάριου 1392 ευρισκόμενος έν Κωνσταντινουπόλει παρέστη κατά τήν 

στέψιν τού αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου (1391 - 1425), ήν ζωηρώς 

περιέγραψε. 

Έκ τής γενικής ταύτης αναγραφής τοϋ περιεχομένου τής πολυτίμου 

έκδόσεως τού Μακ. Πατριάρχου Τεροσολύμιον καταφαίνεται ή εξαιρετική 

αυτής σπουδαιότης. Τά δημοσιευόμενα Όδοιπορικα παρέχουσιν άφθονον υλι¬ 

κόν ούχί μόνον διά τά ιερά Προσκυνήματα τών Αγίων Τόπων, άλλα καί 

δι5 άλλους τόπους τής Ανατολής κατά τον ιε', ιστ.' καί ιζ.' αιώνα. 

ΐ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Πήίοίνο (Ιο Ι' Ε^Ιηε άεριιΐε Ιε$ ονίξίηβε ηοα ]οιιτ5, ρηύΐΐέε ξοηχ Ια 
άίτεχΗοη άε Λ. ΡΙΐεΗε εί V. Ματίιη. 4. Όο Ια πιοτί άε Τίιεοάοζε 
ά ΤεΙεεΚοη άε Οτόξοίτε Ιε Οταηά, ρατ Ρ. άε Ι,αύη'οΙΙε, Ο. Β&νάγ, 

Ζ.. Βΐ'έ/ιίβ/', Ο. άβ ΡΠηναΙ, Ρατίε, ΒΙοιιά εί Οαγ, 1937. 

Ό τόμος ούτος είναι ό τέταρτος τής σειράς τής Εκκλησιαστικής Τστο- 

ρίας, ήτις δημοσιεύεται υπό τήν διεύδυνσιν τών κ.κ. Α. Ρΐίοΐΐθ καί V. ΜαιΤίη, 

περιλαμβάνει δέ μετά γενικήν βιβλιογραφίαν τήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας 

από τού 395 μέχρι τού 590, ήτοι δύο περίπου αίιόνων. Πρόκειται περί συν¬ 

θετικού έργου, έν φ δεν δύναται νά ύπαρξη λεπτομερής καί εμπεριστατωμένη 

έκθεσις, οΰχ ήττον τό έργον παρέχει πλήρη τήν εικόνα τής κινήσεως τής 
Εκκλησία:: κατά ττιν είουιι.ένυν π.?οί.οδον. 

ι ·-’ . - ·» · ·ιγ·- * ··■'«-- 
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Τ"φ ^ ίκιί’,ει(η ή .οϋ Εθνισμού ύπό Ρ άβ 
2 ,5 δίΤ' ΤίΛ Ίε?“™μ0" »ί ό ’Ωριγενισμός θπό ,οϋ „™ϋ Γ^ος 
Αυγουστίνος υπο του αυτού, ό Πελαγ,ωησμός ύπό τού Ο. <1ε ΡΗηνοί ό 
«γιος Ιωάννης Χρυσόστομος υπό τού Ο. Κσπίγ, ό Άττινότ Κωνσταντίνου 

.εως ν.α, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, ή άρχή τού Νεστορτανισμοΰ ή δι«; 

&λΓ(4ΒονΐΐΓ?ν, ^ 'Α1*"*"* ***** ί,Ζ“ 
ιΐροκλου (480-440) η λτ,στριχη Σύνοδος Εφέσου ναι ή Δ.' ΟΙχονοι* Σύνο 

*: ίΐΐ;; "Τΐ ί* τ-λ* -»■ «”·"· - 
~ ο ,, „ ' α ει» υλ χνριο)ς ανήκει το μεγαλύτεοον ιιρωογ 

'αΐ τΠοΓο ™ πρώΤΟυ ^ρ01’ς ΤΤΐς ™™«ΡΠ5· *Αλλβ εΙς αΰτόν άνήκουσι 
Γ . ΰ Γα, "εσσαρη! ><εΦ«λ«ια τού δευτέρου μέρους, περιλαμβανοντος τΰν 
ιστορίαν της Εκκλησίας άπό τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου μέχρ^ τής |„λ0γ1 

Δ θ5»Γ ™’ Βυζανΐί°” (45,·δ,«) Χα1 «I ** Μ«ά τήν 
Βασ?>· 2^®°ν Χί·Η<Π0?·°Υ««ς έριδα; έπ1 τών αίτοχραιόρων Λέοντας 
Βασιλίσκου και Ζήνωνος, είδικώτερον τά κατα τό . Ένωτικόν, |π1 τοϋ αΰτο’ 

κρατορος Αναστασίου, τήν σύγχρονον κατάστασιν τών Εκκλησιών Περσίας 
Ηαι ^ ρμενιας ™ κατά τΰν Παπισμόν μετά τήν έν Χαλκηδόνι Σύνοδον 
παι τα Ιωμαικα σχίσματα (461-514), Επακολουθεί έν κεφάλαιον περί τής 
Εκκλησίας των βαρβάρων λαών ύπό Ρ. άο Βαίττίοΐΐο καί πεοι τ,Ί- Α ? 
κής κτήσεως έν τή Γαλλορωμαϊκή Έκκλησίμ ύπό Ο, ό6 ΡΗΠν:,ι 

, !°?Ι μερο? ιΓΙ« ™ΥΥΡ«φή? περιλαμβάνον ,ήν Ιστορίαν τής Έκκίτι 
σιας κατα τά 8τη 518-590 είναι συντεταγμένο,· ΰπδ τοϋ I». ΒΓόΙ,ίΓτ »νΧΪ 
και υπο του &. Βαττίγ, διαπραγματεύεται δέ τά κατά τήν κατάστασιν τής 

τοΓδΖΖΓ'™ αντΜράτΤς ’Ιο~™* *αί »”δόχων του μέχρι 
καί τΰν ’ δ ' ""ΥχΙ}0ν"ν Καιαστασιν τής Περσικής καί Αρμένικης Εκκλησίας 

τέταρτον μέρος περΖμβάΓΧΓτρίΓκεφάλΙια,' ή™ ^ "ής “[Ζ«« 

οι°υτο το πλούσιον περιεχόμενον τοϋ τόμου. Βεβαίως δύναταί τις νά 
ρουσιαση άντιρρησεις Ιπί τινων σημείο,ν, άλλά δέν δύναται νά μή όμολο 

γηση οτι οι διαπρεπείς συνίάκται τοϋ τόμου προσεπάθησαν «πως άντικειμε 
-ως εκθεσωσι τα γεγονότα καί Ιπί τή βάσει τών I» τών πηγών δεδομένων 

Γ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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νΐ&άΐιηΐηΐ5 Ββ/ιεέβν/ό, [οα-ηηίε Τεΐιοΐαεϋεί .ζγηα·£θξα Λ ΗΗιΙοηιηι οείε- 

ταηηε είιιεάβηι. ορετα ίηΗάίεα (Αί/ιαηάΙηη^εη άατ Βαγετίεοΐιεη 

Α&αάειηϊε άβτ IIΙεεεηεεΗαβεη, Ρ/ΑΙ, ΖηεΙ. ΑΗείΙηη^, Νειιε ΡοΙ^ε. 

ΙΙε/ί 14) Το77!ηε I Μύηεΐιεη 1937. [εις ί'"', ο. XXIII + 1-281). 

Ό σοφός Ρώσσος καθηγητής κ. Βοιιείενϊο, συνεχίζων τάς μελετάς του 

επί τών Νομοκανόνων (πρβλ. τοϋ ΐδίου: Ή κανονική συλλογή εις 14 τίτλους, 

1905, Ό νομοκάνων του Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Ίωάννου Κομνηνοϋ, 1916, 

άμφότερα ρωσσιστί) προβαίνει διά τοϋ αγγελλόμενου ανώτερα) έργου εις τήν 

κριτικήν εκδοσιν τής «Συναγωγής κανόνων εκκλησιαστικών εις ν" τίτλους» 

τής αποδιδόμενης εις τον Ίωάννην τον Σχολαστικόν, τον εξ Αντιόχειας, 

πατριάρχην δέ Κωνσταντινουπόλεως (565-577). Ή Συναγωγή αϋτη δεν έκδί- 

δεται τό πρώτον οί Ο. νοεϊΐιιε καί Η. ^είοΐΐιΐδ έξέδωκαν ταυτην έν τή 

ΒΐόΙίοίΗεοΑ ]υπδ οοποηίοϊ νβίοπ'δ (Παρίσιοι 1661) τ. II σ. 499-602. 

Ή έκδοσις δμως εκείνη εθεωρήθη ήδη προ πολλοϋ ανεπαρκέστατη. Δυο 

αιώνας βραδυτερον, δ ]. Β. Ρΐίτα, εν τφ δρΐοίΐεξΐιιπι δοΐεδίιιεπδε, τ. 4 

(1858) σ. 556 έπ. καί έν τή εεοίεδίαείίεί Οτεεσοπιπι Ηίδίιοπα εί; 

ηιοππηιεπία, τ. 2 (1868) σ. 575 επ. περιέγρα-ψε διαφόρους κώδικας περιέ¬ 

χοντας τήν Συναγωγήν καί έδημοσίευσε τά Σχόλια εις τους Κανόνας. Ούτως 

έχόντων τών πραγμάτων, ή νέα κριτική έκδοσις τοϋ κ. Β., βασιζόμενη εις 48 

κο)δικας, δυναται νά θεωρηθή ώς ούσιαστικώς αρχική, οϋσα δέ προϊόν μακρο¬ 

χρονίου εργασίας τοϋ κ. Β. (δστις προ 25ετίας περίπου ειχεν ήδη έκδόσει 

μελέτην περί τών έργων "Ίωάννου τοϋ Σχολαστικοϋ· πρβλ. Βγζ. ΖείίδοΙίΓ. 

23, 512), αποτελεί ασφαλώς πρότυπον ευσυνείδητου εργασίας. Ό κ. Β. συν- 

έταξεν έν πρώτοις τό γενεαλογικόν δένδρον τών 48 γνωστών αϋτφ κωδίκων, 

δεδομένου δέ δτι οϋδεμία σχεδόν λέξις τής Συναγωγής άπαντα όμοιομόρφα>ς 

εις πάντας τους κώδικας, ετίθετο πρό αϋτοϋ τό πρόβλημα, εις έκάστην σχεδόν 

λέξιν, ποίαν γραφήν νά προτίμηση, διά νά θέση εις τό κείμενον. Νομίζω, οτι 

ό κ. Β. έπέτυχε πλήρως εις τό σημεΐον τοϋτο. Έπ3 ευκαιρία, επιθυμώ νά λϋσο) 

μίαν απορίαν τοϋ κ. Β. (σ, XVI) περί τής τύχης ενός κωδικός τής Μονής τοϋ 

Προδρόμου παρά τάς Σέρρας. Ό κώδιξ οϋτος άτυχώς δέν περιλαμβάνεται 

μεταξύ τών έπιστραφέντων ύπό ιών Βουλγάρων καί περισωθέντων έν τή 

Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών κωδίκων τής τε Μονής ταύτης καί τών βιβλιο¬ 

θηκών τής Άνατολ. Μακεδονίας ώς, προσωπικώς έρευνήσας, δύναμαι νά 

βεβαιώσω. 

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ 
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—-— 
χρόνοι ^Γκ™16 θβ-δ0-0;·Ικ,<,Τία ΐϊένει° ·ι,“'λ10™ «Λς «λενταίους 
3Γ ' και εξακολουθεί να ετναι ΰποχείμενον χαμμερούς |* μίρουυ έτεοο- 

, ν ι0γι“ν ερευνης. Εχ των βωμαιοκαβολικών άξια μάλιστα μνείας 7ά 
ονόματα του πρτγκηχος Μ« τ% Σαξωνίας χ„ί τον Μ^,'έχ δέ τώ δΓ 
μαρτυρομενων τά των Οτςς \Λ , , „ , ’ υί:· τοη οια- 

συγγραφείς του μετά χειρ ας £ργ0υ Ό ρΓ ΗριΊργ ς , ητ0ί< 0 

ον χαθολιχισμον, υπο τήν εδρυτεραν τής λέξεως έννοιαν 'ΗνεΤτα, αά)\ατα 

κινησεως προς δημιουργίαν τής ίπ’ αδτοΰ καλούμενης Εν3ηαε]Ι5ο11(ί κ-,ώο 

'λΒΜ· ** Προτεσταντισμού καί Καθολικισμόν & 

κΤΓ εΖρη δλλ0ΙΕ σήμερον δε ή'ΕίηΓ Μί“? 
,πεΡασπούδαστα θεολογικά περιοδικά έκδ,δόμενα .V αύτοϋ Ώς 

ΖΤΓρόΠοΤκά® λ"”5, θεολόγος, εμπλετος νοσταλ- 
Υ α, προς τον Καθολικισμόν, υπο τήν εΐρυτεραν τής λίξεως έννο.αν είνα, 

^ιιτος αφ ενός μεν, ειπερ τις καί ά'λλος διαμαρτυρόμενος θεολόγος εΐ' θέσιν νά 

άντιληφθη και Ικτιμήοη δρθότερον τόν Καθολικισμόν καί έν 1 Ζ ΙΖΓ 

πρεπειαν τής δρθοδόξου Ανατολικής εκκλησίας, ήν θεα,ρεΐ” ΪμΖ 

συνεχείαν της παλαιοτατης έκκλησίας, διασώσασαν άλώβητον μέγιστον μέρος 
του ^θησαυρού τής παναρχαίας χριστιανικής παραδόσεις! ώς ποδίι ^ 

^σνη: ΐΓδΓ,5ηο? * **"*^ -ύ ζ λησ-ας ταυτης, δι ιστορικούς λογους, φανατισμού τής μεγίστης πλε,ονό™ 

ς «υν ρωμαιοκαθολικών θεολόγων, χωρίς νά είναι παντελώς άπηλ;«ν„έν!ς 

ΤΓ ^ ?Τ^Ψ-ς κατ* αυτής. Έξ άλλου έμφορείτα 1”πτ 
θείας προς την εν λόγω Ικκλησίαν, ήτ,ς είναι άμα % αποτέλεσμα ε"ΖΓ 

νΓτημ«μ:α Ετο7 Υ“ν ^^ “Η^ο,,δαΐον δμωΓμεΐ 

στηρ^μένη κυρίως Ιπί μελέτης συγγραμμάτων Γτό^Ζ 

μη Ελλήνων, η και Ρουμάνων, αλλά Σλαύων συγγραφέων) καί ού/ί καί επί 
αμέσου επικοινωνίας μετά τής ζωής αυτής τής έκκίησίας. Ίδ ” ΐ 

σημειωτέα η «επάρκεια τής γνωριμίας αυτού μετά τής ελληνική- κιοθόλου 
εκκλησίας, του κυριωτάτου τούτου τής Όρθοδοξίας φορέως 

Μετά τας γενικάς ταύτας παρατηρήσεις, κα,ρός είναι νά εϊσέλθωιιεν εϊς 
την αδρομερη Ιξέτασιν τού παρόντος βιβλίου, δπερ άποτελεϊ ΓΑ 
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πλήρους επεξεργασίας τοΰ εν έτει 1922 δημοσιευθέντος καί ήδη προ πολλοΰ 

έξηντλη μενού περίφημου έργου τοΰ ΗοϊΙογ, Όογ ΚΗΐΙιοΙΐκϊδπιιΐδ, εοίπο Ιάοο 

ιιπ(1 56Ϊ110 ΕΓ5α1ΐ6Ϊηυπ§', επεξεργασίας στηριζομένης κατά τήν ιδίαν αύτοΰ 

ομολογίαν «επί των πολυαρίθμων θεμάτων, γνοίσεων και πορισμάτων έρεΰνης 

των 12 τελευταίων ετών»1. Τοΰ βιβλίου προτάσσεται γενική εισαγωγή 

(σ. 1 - 20), ένθα 6 λόγος περί τοΰ ορού «καθολικός» καί τής ιστορίας αΰτοΰ. 

Έπακολουθοΰσι τά δυο μέρη, εις α διαιρεί τό βιβλίον, ών έν μέν τω Α' 

(σ. 21- 123) άσχολεϊται περί τήν γένεσιν τής καθολικής εκκλησίας (εκκλησία 

Παλ. Διαθήκης, έθνικαί μυστηριακαί εταιρίαι, έκκ?ςησία Κ. Διαθ., παλαιά 

καθολική εκκλησία μέχρι τής Α' οΐκουμεν. συνόδου, αδιαίρετος οικουμενική 

εκκλησία), έν δέ τω Β', ιώ καί κυριωτάτφ, (σ. 12δ- 567), πραγματεύεται περί 

τής καθολικής έκκλησίας τής Ανατολής, καί δή οΰ μόνον περί τής ορθοδό¬ 

ξου, άλλα καί περί των αιρετικών παραφυάδων αυτής. Διεξοδικωτάτη είναι 

ή διαπραγμάτευσή τής δρθοδόξου έκκλησίας, (σ. 126-416), ής εξετάζει τήν 

ιστορίαν από τοΰ σχίσματος μέχρι σήμερον (128- 149), τά των «ΰτοκεφάλων 

αυτής έκκ?υησιών (153-178), τό πολίτευμα (179- 181), τήν πίστιν καί τά 

μυστήρια (186 -282), τήν λειτουργίαν (285-364), τόν μοναχικόν βίον (365- 

389), τόν μυστικισμόν (390-410) καί τήν λαϊκήν ευσέβειαν (411-416). 

Αρκούντως εμπεριστατωμένη είναι καί ή έξέτασις των επί μέρους αιρετικών 

παραφυάδων τής Ανατολικής έκκλησίας, οίαι είναι ή νεστοριανική (419 - 453), 

αί μονοφυσιτικοί (454-530) καί ή τών λεγομένων χριστιανών τοΰ Θωμά έν 

Ίνδίαις (531 - 541), κατά τε τήν ιστορίαν, τό τε πολίτευμα, τά τε δόγματα 

καί τήν καθόλου θρησκευτικήν αυτών ζωήν. 

Ό συγγραφεΰς πιστεύει εις τόν απόλυτον χαρακτήρα τοΰ χριστιανισμού 

ώς θρησκείας, ή τις πίστις αΰτοΰ ένισχΰθη έκ τών θρησκειολογικών αΰτοΰ 

έρευνών. Είναι δέ γνωστόν δτι οΰτος τυγχάνει έκ τών επιφανέστερων θρη- 

σκειολόγων τής καθ’ημάς εποχής, οίος έμφανίζεται μάλιστα έν τω κλασσικφ 

έ'ργφ αΰτοΰ Ιάαδ ΟθΒοΙ: (ε' έ'κδ. 1923). Ώς θρησκειο?ωγος επίσης ό συγγρα¬ 

φεΰς έμβλέπει μετά τινων αρχαίων εκκλησιαστικών συγγραφέων ίχνη θείας 

άποκα?ι.ΰ'ψεως καί έν τω έθνικώ κόσμω τής προ Χρίστου εποχής (σπερματικός 

λόγος). Ώς Λουθηρανός δέ θεολόγος συμμερίζεται τήν έν τή άγγλικανική 

θεολογία μάλιστα άναπτυχθεΐσαν θεωρίαν, καθ’ ήν οΰδεμία τών εκκλησιών 

κατέχει πλήρη τήν χριστιανικήν άλήθειαν (Βΐ'&ηοΐιεε ΤΙιθογ}7). Καί, άν μή 

άπατώμεθα, ή προσπάθεια αΰτοΰ, ώς καί άλλων συγχρόνιον επιφανών αντι¬ 

προσώπων τοΰ Προτεσταντισμού, κατατείνει εις τήν δημιουργίαν συνθέσεαις 

έκ πάντων τών έν ταϊς εκκλησίαις ταΰταις ευρισκομένων στοιχείων άληθείας 

1 Μέλλει νά έπακολουθήση ή δημοσίευσις καί άλλων δυο τόμων. ών ό εις θά άσχα- 

λειται κερί τον 'Ρωμαϊκόν καθολικισμόν, ό δέ έτερος κερί τάς άλλας χριστιανικός έκκλη- 

σίας καί περί τό ζήτημα τής μιας, αγίας, καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας. 
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με βασιν τον καλώς κατ’ «ΰτόν νοουμενον καθολικισμόν. Εντεύθεν καί καθ’ 

Ολου είπειν εκ της ψυχοσυνθεσεως αϊτού νομίζομε», δτι ίξηγεΐται ενθεν μέν 

η αδιάπτωτος κλισις του Ηο,Ιοτ πρός τήν προκην αυτοί πνευματικήν μητέρα 

κα, τροφον, την 1 ωμαϊκήν εκκλησίαν, ένθεν δ’ ό θαυμασμός καί ή βαθεΐα 

«ιυτι,υ συμπάθεια πρό; τήν Όρθόδοξον εκκλησίαν, ώς καί ή έμμονή αϊτοί εις 

θεμελιώδεις του Προτεσταντισμοί άρχάς, οϊα είναι καί ή περί απεριορίστου 

ελευθερίας της συνειδήσεως, έμμονή μή έμποδίζουσα τούτον από τού νάνο- 
γνωριζ^ και τας άτελείας αώτου. 

Η προς τον καθολικισμόν (ύπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως έννοιαν) 

νοσταλγική αφοσίωοις του συγγραφέως διήκει δι> δλου του μετά χειρας 

έργου και διαδηλουται μαλιστα εν τφ περί γενέσεως του καθολ.κισμου μέρει 

αυτου. Ούτως ανεύρισκε, τάς ρίζας τού καθολικισμού τοΰτου Ιν αυτή τή Κ 

^ιαθηκη-^δέχεται οτι τό δογματικόν περιεχόμενον τής παυλείου χριστολογίας 

είναι κ«τ· ουσίαν το αυτό προς τό τής Νίκαιας· δτι καί πάντα τά σημεία τής 

καθολικής διδασκαλίας περί του Βαπτίσματος καί τής Θ. Εύχαριστίας περιέ¬ 

χοντας εν τη διδασκαλία του Άποστ. Παύλου, ώς καί ή χρ,στολατρεία, καί 

υτι καςαυτης της εκκλησιαστικής ευταξίας πατήρ είναι ό Παύλος, δστις έν 

γενει είναι κατ αυτόν ό πρώτος κήρυξ τής καθολικής εκκλησίας ό άρνιτέ- 

κτων του μεγαλοπρεπούς οίκοδομήματος του καθολικού ϋοιιι. Ό προτεσταν- 

τισμοςτοις Παύλου είναι, λέγει, διάφορος του προτεσταντισμού του 17' καί 

του Κ αίωνος. Ό Παύλος είναι καί καθολικός απόστολος, Ινφ έξ άλλου ή 

καθολική εκκλησία δεν εξαντλείται εν τφ παυλείω χριστιανισμφ (766). Ή Κ. 

Διαθηκη είναι γραπτή πηγή τής εκκλησίας, δπως εξ άλλου ή εκκλησία περι¬ 

λαμβάνει την ολην Κ. Διαθήκην, χωρίς νά εξαντλήται έν αυτή. Ή παοάδοσω 

λεγει, είναι παλαιοτέρα τής τε Κ. Δ. καί τής Εκκλησίας, είναι αύτό τούτο 

πηγη της. Γραφής.^ Η Γραφή είναι μόνον ίδιάζουσα μορφή τής παραδόσεωσ 

η δε παραδοσις παλιν είναι μόνον έπέκτασις καί συνέχεια τήσ Γραφής’ 

ό ΐΓΗόι,χ. ειροείοΐια «ίηιΐηίδ (100-101). Τό Επισκοπικόν αξίωμα υπήρξε 

πιστός φυλαξ τής παρακαταθήκης τής πίστεως καί άνευ τοΰ κύρουσ αΰτου 

και δη και άνευ τής άποστολικής διαδοχής, δέν θά ΰπήρχε κανών χής Κ. Δια¬ 

θήκης, οσον παράδοξον καί εάν φαίνηται τούτο. Είναι δέ, λέγει, εντελώς 

«σύμφωνον προς τήν ιστορίαν καί αΰθαίρετον τό δτι 6 Προτεσταντισμός 

στηρίζεται κατα μέγιστον μέρος επί τής Γραφής. Εις τήν διαμόρφωσα- τοΰ 

τε κανονος τής Γραφής, του τε επισκοπικού αξιώματος καί τοΰ συμβόλου 

της πιστεως, συνετέλεσε τά μέγιστα ή «Ρωμαϊκή εκκλησία, ήτις διεδέχθη τό 

πρωτειον τής ^Ιεροσολυμίτιδος εκκλησίας. "Ομως άνευ τοΰ Άλεξανδρέως Κλή- 

μεντος καί τοΰ Ώριγένους δέν θά ΰπήρχε καθολική θεολογία. 

, °τι δ’_έν τΏ διαπραγματευσει τοΰ σπουδαιότατου ζητήματος περί τής 
γενεσεως του καθολικισμού, δπερ πρό τινων ετών υπήρξεν υποκείμενον 

ζωηρότατης επιστημονικής συζητήσεως μεταξύ ερευνητών τής περιωπής του 
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Αά. ΗεπιεοΡ τοΰ Κ. δοΐιιιι άφ’ ενός και τοΰ Τίι. ΖεΙιπ άφ’ ετέρου, ό 

ΗοϊΙογ βλέπει τά πράγματα ύπό τό .πρίσμα τοΰ ρωμαϊκού καθολικισμού, δέν 

τυγχάνει άνεξήγηιον. Οΰτω π. χ. νομίζει, δτι ό Κύριος διά των έν τώ χωρίω 

Ματθ. ΙΤ' 18 διασα)θέντων λόγων αυτού (πρβ. καί Λουκ. κβ' ο2 καί Πω. 

κα' 1δ) αναγνωρίζει τον Άπ. Πέτρον ώς τοποτηρητήν αυτοΰ (δίοΙΙνοΓίΓΟίοτ), 

ηγεμόνα, είδος χαλίφου, καί ώς αρχηγόν επί των άλλων αποστόλων (σ. 59). 

Καί αναγνωρίζει μέν, δτι πρέπει νά προφυλάσσηταί τις από τής έν τή λιτή 

ταυτη αρχηγία άναζητήσεως μεταγενεστέρων εκκλησιαστικών αντιλήψεων, οΰχ 

ήττον δμως πιστεύει, δτι αΰιη «πρέπει νά θεωρηθή ώς υπεροχή τής διδα- 

σκοΰσης, νομοθετουσης καί δικαζουσης αυθεντίας». Επίσης παραδέχεται, δτι 

ή διαδοχή τοΰ Πέτρου καί των άλλων αποστόλων έν τή διακυβερνήσει τής 

εκκλησίας άνταποκρίνεται προς τήν θέλησιν τοΰ Χριστοΰ (60) και δτι τό 

αξίωμα τοΰ τε πρεσβυτέρου καί τοΰ επισκόπου καί αυτοΰ τοΰ πάπα, διατε- 

λοΰσι προς τούς σχετικούς λόγους τοΰ Χριστοΰ έν οργανική συναφεία όμοια 

προς εκείνην, έν ή διατελει ή εκκλησία προς δλον τον επί τής γής βίον καί 

τό έ'ργον εκείνου (61). Καί μονονουχί παραδέχεται τό προκείον τοΰ πάπα 

ώς στηριζόμενον επί τοΰ εΐρημένου χωρίου τοΰ Ματθαίου. Επίσης παραδέ¬ 

χεται, δτι ή Ανατολική εκκλησία πρό τοΰ σχίσματος άνεγνώριζε τήν διδα¬ 

κτικήν αυθεντίαν χής ρωμαϊκής έδρας 129). Ύπό τό πρίσμα δέ τοΰ ρωμαϊκού 

καθολικισμού καί επί τή βάσει ρωμαιοκαθολικών πηγών καί βοηθημάτων 

βλέπει καί τά κατά τό σχίσμα, αν καί αναγνωρίζει δτι δέν είναι εΰκολον νά 

κριθή τό ζήτημα τούτο άμερολήπτως. Ένφ δ’ επιρρίπτει ευθύνην εις άμψό- 

τερα τά μέρη, παρά τήν προς τον ανατολικόν χριστιανισμόν αγάπην αυτού, 

παραδέχεται δτι τό μεΐζον μέρος τής ευθύνης ταύτης πίπτει επί τού οικου¬ 

μενικού πατριάρχου (1 40). Τον άγιον Φώτιον καί τον Κηρουλλάριον άπεχθά- 

νεται, άμφοτέρους ώς ένοχους τοΰ σχίσματος. Ώς ουσιώδη δμως αιτίαν τοΰ 

σχίσματος δέν διστάζει νάναγνωρίση τάς απολυταρχικός τής Τώμης άξιώσεις 

περί τοΰ πρωτείου, δπερ θεωρεί ώς απειλήν κατά τής εκκλησίας, ώς ζωντανού 

οργανισμού (141) καί παρατηρεί δτι ή μέν αιτία τοΰ σχίσματος είναι εις 

βάρος τής Δύσεως, ή δέ άψορμή εις βάρος τής Ανατολής, τήν δέ έπιδείνωσιν 

τής καταστάσεως αποδίδει εις τάς σταυροφορίας (142). 

Επίσης πρέπει νά σημειωθή καί ο φ ιλοσλαυϊσμός τοΰ συγγραφέως, 

όφειλόμενος εις τάς σχέσεις του προς τούς Σλαύους, καί μάλιστα τούς Έόάσ¬ 

σους, διά μέσου τών οποίων καί έγνώρισε τήν Όρθοδοξίαν, έν φ άτελώς 

λίαν γινώσκει τήν ελληνικήν εκκλησίαν καί θεολογίαν. Ό δ’ έκ τής άγνοιας 

ταύτης φίλο σλαυϊσ μός του ούτος έξικνεΐται μέχρις αδικίας προς τήν ελληνικήν 

εκκλησίαν, καί ίδια προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον. Οΰτω π. χ. μέμφε- 

ται τοΰτο διά τάς δήθεν έξελληνιστικάς του προσπάθειας παρά τοϊς μή έλλη- 

νογλώσσοις ορθοδόξοις λαοΐς καί διά τήν δήθεν ΰπ’ αυτού καταδυνάστευσή 

τών βαλκανικών εθνοτήτων (156). Εις τήν τοιαυτην δ’ αντιπάθειαν κατά τοΰ 
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Οικουμενικού Πατριαρχείο» φαίνεται, δη δέν είναι αμέτοχα τά |ν τώ {ποσυ_ 

νειοητφ του πρφην ρωμαιοκαθολικού κίστου Ιναπομείναντα ΰκόλο,κα δυσμέ¬ 

νειας κατα του κρ,ο,ου τής ορθοδοξίας θρόνου. Έξ άλλου όμως τήν Ιχχλη- 

σ”ν Γ’Κ ,’Ρ'0180,5 βεο,ί?61 τίΙν οκουδαιοτάττ,ν των συγχροτηθε,σών κατά 
ιθ αιώνα αυτοκέφαλων όρθοδόξων εκκλησιών (176), αν καί αγνοεί εξ 

Ιδιας πείρας την θεολογίαν καί καθ’ όλου εΐπεΐν τήν ζωήν αΐτής, μάλιστα 

κα,α τους τελευταίους χρόνους, καθ’ όσον τά κατ’ αυτήν μανθάνει μόνον εκ 

σλαυικων και άλλων ξένων πηγών (Ζαπλοιν, Οανπ, κλπ.) Εντεύθεν Ιξηγεΐ- 

αίνο!- Π·«" ·ην ΠΤ"1” δ?',0δ°ξίαν πΜα^ εκδηλουμένη προτίμησ,ς 
αυτου. Ουδ αμφιβαλλομεν, ότι, εάν Ιγίνωσκε κάλλιον, καί δή εξ ιδίας άντι- 

Οίψεως τα της ελληνικής εκκλησίας, μάλιστα τήν Ιν τη εκκλησία τής Ελλά 

δος παρατηρουμενην κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν ζωηράν· θρήσκευα- 

κην κινησιν, η προς την ορθόδοξον εκκλησίαν συμπάθε.α αυτού θά ήτο ετι 

μαελον ζωηρά και ήττον μονομερής·. Έξ άλλου άναγνωρίζει τήν εν τισι 

σημ^οι; επιδρασιν του Προτεσταντισμού Ιπί τήν σλαυϊκήν Ιν γένει θεολογίαν 

β 561°™^ βί^υ.ιτούΙου *η1 ’^έρως έν τή άκροτελευτίφ § 

.·, ?6:> ΠΤ ° Γ ^ νά *«' άτε- 
Ιειας των ορθοδοξων και πασών Ιν γένει ιών Ικκλησιών τής Ανατολής άς 
συνοψίζει εις 6 κυρίως σημεία- α') ότι «ή όρθή στίστις άπελιθώθη Ιν μ^' 

«ς τυφλήν και αδιάλλακτον ορθοδοξίαν, (562), β') ότι τής Ικκλησίας ταύτης 

μην.ουμενης εις ωρισμενους λατρευτικούς τύπους καί εις τά έργα τής άσχή- 

σεως ελλείπει εν αύτη ή Ιν τοΐς εργοις τής άγάπης Ικδήλωσ,ς τής πίστεω', 

Υ ) οα το ιεραρχικον αξίωμα βεβηλούται Ιν τώ προσώπψ πολλών φορέων 

αυτου δια της σιμωνιας κλπ., δ') ότι ή έκκληοία αΰτη ήνέχθη τού; ελαστικούς 

περί διαζυγίου νομούς καί ότι παραμελεί τό κήρυγμα καί τέλος ς') ότι τό 

μυστήριον της εξομολογήσει»; διατελεϊ ενταύθα Ιν καταπτώσει. "Ομοίς παρά 

τας τοιαυτας επικρίσεις, <δν τινες δυστυχώ; δέν άπέχουσι πολύ τής άληθείας* 

και παρα την προς την ρωμαϊκήν εκκλησίαν υποσυνείδητον κλίσ,ν τού σοφού 

^γραφεως, θα επρεπε νά είναι πολύ αχάριστος ό ορθόδοξος άναγνώσΓ 

ου ΙΤτΓ; 7γ°"ΓΙ05’ΓΙΙ? 64 ™ ***** τόν θαυμασμόν 
του δια την πολυμαθειαν αυτου, προκειμένου περί τών πραγμάτων τής "Ανα- 

το^ης^εκκλησιας καί τήν ευγνωμοσύνην του επί τή πρός τήν Ικκλησίαν 

1 Ονζωπ.χ έάν έγίνωσκε τήν κατά τά τελευταία ετη παρατη οουαένην εν 

(Άθίς θεολον.1χ„Τ“19~ΓΙ°;;ίν 'Φ <""*<* 
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ταύτην αγάπη, τη πληρούση πάσας τάς σελίδας αυτου. Οΰτω μετ’ ενθουσια¬ 

σμού, δν θά επρεπε νά ζηλεύωσι καί ορθόδοξοι θεολόγοι, εξυμνεί κατά 

πάσαν ευκαιρίαν τάς πράς τήν χριστιανοί συ νην υπηρεσίας τής "Ανατολής, 

από τής οποίας, ώς λέγει, προήλθεν ου μόνον τό Ευαγγέλιον, αλλά καί «ή 

λειτουργία και ή θεολογία καί 6 μοναχικός βίος καί ό μυστικισμός» καί ήτις 

επί αιώνας διετήρει τήν πνευματικήν υπεροχήν έν τή καθολική εκκλησία. 

Αναγνωρίζει δτι ή ορθόδοξος εκκλησία διετήρησε τον χαρακτήρα, ον προσ- 

έλαβεν όριστικώς από του ς' μέχρι του ι' αιώνος (417). Υπεραμύνεται κρα- 

τερώς τής έκκ?ιησίας ταΰτης εναντίον των κατ’ αυτής εξ άγνοιας επιθέσεων 

του ΗπΓπποΙτ καί άλλων καί διακηρύσσει, δτι αΰτη «παρέμεινεν εις εΰρεϊαν 

κλίμακα φυτώριον τού ευαγγελίου καί πηγή ευαγγελικής ζωής» (559). Καίτοι 

δ’ αναγνωρίζει τάς εσωτερικός μεταξύ τής "Ορθοδοξίας καί τού Προτεσταν¬ 

τισμού σχέσεις, αποκρούει τήν «επί ανακριβούς γνώσεως των πραγμάτων τής 

ρωμαϊκής εκκλησίας καί επί νεωτεριστικής άντιλήψεως τής Όρθοδοξίας» 

(αιοιίθπιίείοιεικίο Αιιίίαεειιηο· άετ Οπίιοίίοχΐο) έρειδομένην γνώμην ορθο¬ 

δόξων τινών θεολόγων, καθ’ οΰς ή Όρθοδοξία εύρίσκεται εγγύτερον προς τον 

Προτεσταντισμόν ή προς τον $ο>μαϊκόν Καθολικισμόν. (561). Μετά κατα- 

πλησσούσης συμπάθειας εκθέτει τά τής ορθοδόξου ?αχτρεί«ς καί τού ορθοδό¬ 

ξου μοναχικού βίου, τάς προς τήν Εκκλησίαν υπηρεσίας καί τήν άνεξάντλητον 

χρησιμότητα τού οποίου κρίνει πολύ εΰμενέστερον καί δικαιότερον ή πολλοί 

ορθόδοξοι ιστορικοί καί δή καί τινες θεολόγοι. Ιδιαιτέρας δέ άναδείξεισς άξιος 

ο θαυμασμός αυτού προς τήν ευσέβειαν καί Ιδία τον μυστικισμόν τής Όρθο- 

δόξου καί τής Ανατολικής έν γένει εκκλησίας, μάλιστα τής Ρωσσικής. "Όσον 

δ’ αφορά εις τήν ορθόδοξον θεολογίαν, ού μόνον τυγχάνει θαυμαστής τής 

των πατέρων, καί μάλιστα των Ελλήνων θεολογίας, άλλα καί προς αυτήν τήν 

περιμάχητον περί αγίου πνεύματος ορθόδοξον διδασκαλίαν διάκειται συμπα- 

θώς ό Ηοίίοτ. Τήν έν τω πολιτεύματι τής Όρθοδόξου εκκλησίας παρατηρου- 

μένην καί έν τή δημιουργία πλήθους αυτοκέφαλων εκκλησιών έκδηλουμένην 

«ηύλογημένην αναρχίαν» (§·οεεο·ηοί:6 ΑϊΐίίΓοΙίΐθ) έκδέχεται ώς «τεμάχιον άνα- 

βιώσεως τής αρχαίας εκκλησίας», άν καί δέν παραβλέπει ουδέ τήν άντίστροφον 

τού νομίσματος τούτου δψιν, ήτις είναι κατ' αυτόν ή έλλειψις ένύτητος. Ού 

μόνον δέ τούτο, άλλα καί τήν αδυναμίαν τής Ορθοδόξου εκκλησίας προς 

συγκρότησιν οικουμενικής συνόδου αποδίδει εις τήν εν αυτή ελλειψιν «μοναρ¬ 

χικής κορυφής», ήν λογίζεται ώς απαραίτητον εις τήν οικουμενικήν εκκλησίαν 

(185) καί κατανοεί τήν εν τισιν ορθοδόξοις κύκλοις παρατηρουμενην συναί- 

σθησιν τής ανάγκης τής ύπάρξεως θρησκευτικού έν τή Όρθοδόξφ εκκλησία 

κέντρου. Έάν δέ, παρά πάσαν τήν συμπάθειαν καί τον θαυμασμόν αυτού προς 

τήν "Ορθόδοξον εκκλησίαν, δέν θειορή ώς εύλογον τήν άξίωσίν της, δτι αυτή 

είναι ή «μία, αγία, καθολική άποστολική εκκλησία», τούτο εξηγείται καί έκ των 

λουθηρανικών αυτού περί εκκλησίας αντιλήψεων (πρβ. άνοκέρα) σελ. 441), εύρί- 
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σκει δέ^ δυστυχώς ερείσματα καί είς τάς ύπέρ των ετεροδόξων εκκλησιών δια¬ 

χύσεις^ ριζοσπαστικών τινων, εν τη εύρυκαρδία αυτών, ορθοδόξων θεολόγων 

και είς τήν^παρεξήγησιν τοΰτο μέν ατυχών τινων φράσεων τής γνωστής 

εγκυκλίου ^τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου περί τής οικουμενικής” κινήσεως 

(1924), τούτο δέ τής ανεπιφύλακτου καί επισήμου συμμετοχής τής ορθοδόξου 
εκκλησίας είς την κίνησιν ταΰτην (σ. 227). 

„ Τοιουτο τό περιεχόμενον τοΰ περισπούδαστου τούτου έργου του Ηοίΐοτ 
οπερ μεγάλως θέλει συντελέσει είς την διασκέδασιν πολλών κατά τήτ ήμετ&! 

ρας εκκλησίας έπικρατουσών εν τή Δύσει προλήψεων καί προκαταλήψεων 

και οπερ ευχής^έργον θά ήτο νά άναγνωσθή ου μόνον υπό παντός ορθοδό¬ 

ξου θεολόγου, αλλά καί υπό παντός φιλίστορος. 

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

ΏοαινιεηΡ Οτεα ίηέάϋχ τεΛαϋβ α 8. Μενεητε άε Οεεατέε. ΤταάίΗοη 

ΤΜίεταιτε- Τηιάϋίοη ΠΜτρρηε, ρατ 8(έρΗαηβ Βίηοη, Οοε.ΐεπτ εη 
Ρ/ιιΙοχορίιιε. εΛ ίείίτεε, Ροηναίη 1937 οελ. 192. 

Εις την προαγωγήν τών αγιολογικών ερευνών την πρώτην ώθησιν όφεί- 

λομεν εις τους σεβασμίους Βαλλανδιστάς πατέρας, οί όποιοι διήνοιξαν τον 

δρομον εις τήν κριτικήν τών βίων τών αγίων ερευνάν έπί τή βάσει τών αγιο¬ 

λογικών ^μνημείων^ όσα ή ακατάβλητος αυτών φιλοπονία και ό θεοφιλής 

αυτών ζήλος είς φώς έφερε καί περιέσωσεν. Αί σχετικαί κριτικαί έργασίαι τοΰ 

Ιππολύτου Όοΐοΐιαγο, τοΰ Ρθοϋοΐ'ί; καί άλλων είς τήν ιστορικήν έρευναν 

ωρισμενων αγίων περιστραφεΐσαι απέδειξαν δτι ό βίος πολλών αγίων στε¬ 

ρείται ιστορικής^ ΰποστάσεως στηριζόμενος έπί θρύλων, επί τής φαντασίας, 

επι παραδόσεως αστήρικτου, ψευδοΰς καί συγκεχυμένης, τήν οποίαν έπλούτ.σεν 

η αχαλίνωτος φαντασία μέ ρητορικάς υπερβολάς καί σχήματα, μέ δάνεια καί 
προσθήκας εκ παραλλήλων βίων ομοιοπαθών μαρτύρων, ώς παρεδόθησαν 
εις ημάς υπό την σημερινήν αυτών μορφήν. 

Ευνοητον δέ έκ τοΰτου πόσον δυσχερές είναι τό έργον τοΰ κριτικοΰ 

προκειμενού νά άπαλλάξη καί αποφόρτιση τούς βίους τών άγιων δλων τών 

επιπροσθέτων καί φανταστικών στοιχείων, τών θρύλων καί τών περιττών, 

και. να εύρη ιστορικόν πυρήνα, αν τοιοΰτος ύπάρχη, ή βάσιν στερεάν επί τής 
οποίας να στηρίξη τήν προσπάθειαν αύτοΰ. 

Ιο^αυτιιν κριτικήν εργασίαν εργώδη καί πολΰπονον, άφορώσαν είς τον 

βιον τοΰ αγίου Μερκούριού, άνέλαβε νά φέρη εις πέρας ό συγγραφεύς τής 
υπο τον ανωτέρω τίτλον μελέτης Στέφανος .Βίηοη. 

ί- 

δ 
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Έξηρευνήθησαν ύπ3αύτοΰ καί εμελετήθησαν πάσαιαΐ πηγαί, έκδεδομέναι 

καί ανέκδοτοι, υπομνήματα, εγκώμια, ποίησις, Συριακά μνημεία, διηγήσεις καί 

εΐτι σχετικόν προς τον μάρτυρα καί έκ τής συγκριτικής τούτων μελέτης άπε- 

δείχθη δτι ό άγιος Μερκούριος μέχρι τοΰ ε' αίώνος ήτο άγνωστος έν τή εκκλη¬ 

σία, άνεφάνη δέ τό πρώτον άφ3 ής εποχής Ιγνώσθη Συριακή τις διήγησις περί 

Ίουλιανοϋ τοΰ Παραβάτου γραφεΐσα έν Εδέσση κατά τάς άρχάς τοΰ ς' αίώ¬ 

νος. Κατά τήν διήγησιν ταύτην Ίουβιανός τις είδε καθ’ ύπνους ενα τών 

αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τών έν Σεβαστεία μαρ - Κύρ καλούμενον, 

δστις είπεν είς τον Ίουβιανόν δτι έφόνευσε τον Ίουλιανόν «μέ ενα από τά 

βέλη ταΰτα». Ή Συριακή αύτη παράδοσις δτι ό φονεύσας διά τοΰ βέλους 

τον Ίουλιανόν ήτο είς τών τεσσαράκοντα μαρτύρων — καί τοιοΰτος μεταξύ 

τούτων φέρεται ό Κυρίων (ό μάρ - Κυρ[ίων]), είναι, άπήχησις αρχαιότερα, τής 

οποίας τήν αρχήν απαντώ μεν είς τον Συριακόν βίον τοΰ αγίου Ευσεβίου, 

έν φ λέγεται ότι 6 μάρ - Κύρ, ό έκ τών Τεσσαράκοντα έν Σεβαστεία έφόνευσε 

διά βέλους τον Παραβάτην Ίουλιανόν. Άλλ’ ό μάρ - Κύρ (ό έξελληνισθείς 

Μερκούριος) δέν είχεν ούδεμίαν σχέσιν μέ τούς Τεσσαράκοντα μάρτυρας- εμαρ- 

τύρηαεν έπί Δεκίου έν Καισαρεία, δπου έδείκνυτο καί ό τάφος αύτοΰ, καί 

έπρεπε νά γραφή βίος άσχετος μέ τον θρυλούμενον εν Σεβαστεία μάρτυρα 

μάρ - Κύρ. Καί συνεγράφη τοιοΰτος κατ" αναλογίαν τών βίων τών στρατιω¬ 

τικών μαρτύρων, τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ στρατηλάτου, αγίου Προκοπίου 

μέ ολα τά κοινά αύτών χαρακτηριστικά τοΰ μαρτυρίου. Καί τό συμπέρασμα 

τοΰ συγγραφέως έκ τής ερεύνης τών τοιούτων πηγών είναι, οτι μέχρι τοΰ ε' 

αίώνος ό Μερκούριος παραμένει άγνοιστος, δτι μόλις κατά τον ς'αιώνα ανα¬ 

φαίνεται έκ τής Συριακής διηγήσεως τό όνομα μαρ-κύρ, καί τό όγδοον αιώνα 

έν τή εκκλησία ώς μάρτυς Μερκούριος μέ δάνεια, υπομνήματα καί θρύλους 

φαντασιώδεις, οίοι άπαντώσιν είς τον βίον τοΰ Μ. Βασιλείου τον συνταχθέντα 

υπό τοΰ ψευδό - "Αμφιλοχίου επισκόπου Ίκονίου. Είς τό συμπέρασμα τοΰτο 

ένισχύεται ό σ. καί έκ τής σιωπής τών αρχαίων μαρτυρολόγων, καί τών μεγά¬ 

λων πατέρων τής Καππαδοκίας και αύτών τών ιστορικών τοΰ Δεκίου έπί τής 

εποχής τοΰ οποίου λέγεται δτι έμαρτύρησεν ό Μερκούριος, οϊτινες ούδέ απλώς 

μνημονεύουσι τοιοΰτον όνομα στρατηλάτου Ρωμαίου μέ τόσα λαμπρά πολε¬ 

μικά τρόπαια δσα αναγράφονται είς τον φανταστικόν αύτοΰ βίον. 

Παραθέτει είτα ό σ. έπεξειργασμένον κριτικώς τον βίον τοΰ αγίου Μερ¬ 

κούριού έπί τή βάσει τριών κωδίκων, τοΰ Βατικανού 866, τοΰ Άμβροσιανοΰ 259 

και τοΰ Βαρβεριανοΰ 318 καί επισυνάπτει εις τό Α' μέρος τής μελέτης Λόγον 

Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά είς τον άγ. Μερκούριον, έπί τή βάσει, έξ κωδίκων. 

Ώς συμπλήρωμα τής μελέτης, είς τό Β' μέρος αύτής, έπιφέρεται ή άφο- 

ρώσα τον άγ. Μερκούριον εκκλησιαστική ποίησις, ή εύρεθεΐσα είς παλαιο- 

τέρους καί νεωτέρους κιόδικας τών Παρισίων, Άθω, Μονάχου, "Αθηνών καί 

Ιεροσολύμων καί αυτή έ'τι ή έν τοίς έντυποις φερομένη Μηναίοις. 
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, , °' κωδ3ίκε? ^ ών εγένετο ή συλλογή των ασμάτων, καίτοι τινές τούτων 
αναγονται εις τον ια' καί ιβ' αιώνα, είναι πλήρεις σφαλμάτων καί μεθ’ δλην 

την προσπάθειαν τοΰ σ.νά άποκαταστήση γλωσσικώς και μετρικώς τό κείμενον 

αήωγον παρουσιάζουσι πολλά τά τρωτά, εξ ών επανορθούμεν τά ουσιωδέστερα, 

σ. 108, 70. Ήχος πλ. δ’ ώ του παραδόξου θαύματος. 

Ω τον παραδόξου θαύματος 

δώρον θεόθεν λαβών 

ώς Χρίστον στρατιώτης στερρός 

των βαρβάρων έθανμασε 

5 την πολέμιον φάλαγγα 

και τον μίλον, εντεύθεν προέγραψεν 

των αοράτων εχθρών την δήλωσιν 

ον ενφημήσωμεν 

θεόπνευστο ις ασμασιν 

10 ώς δί αυτού 

πάντοτε λυτρούμενοι 

των περιστάσεων. 

Γο ποίημα ώς παρουσιάζεται (κατά τον Παρισινόν κώδ. 259 είναι έντε- 

λιος παραμεμορφωμένον, μετρικώς νοσηρόν, καί εφθαρμένον γλωσσικώς. Οί 

στίχοι 6 και 7, ώς έχουσιν, είναι εντελώς ακατάληπτοι. Προς κατανόησιν του 

ποιήματος αναγκη νά άνατρέξωμεν προς ά'λλα σχετικά μέ τον άγιον Μερκού¬ 

ριον ποιήματος ίνα μαντεύσω μεν τον νούν τών λεγομένων. Τοιουτον τήν 

αυτήν περίπου έκφράζον έννοιαν είναι τό β 'τροπάριον του κανόνος (σ. 138, ίο). 

έκλελεγμένος §κ Θεού 

άθλο φόρε μυστικούς 

τό άριστενειν κατ' εχθρών 

εκπληρώσω ορατών 

κατά τών πολεμίων 

τών αοράτων προανδρισάμενος. 

β , '0 ηοα\τ*\ζ τών δυο τούτων τροπαρίων βασίζεται εις τά εν τώ βίω του 
άγιου ^Μερκούριού λεγάμενα· «Μερκούριε, μή φοβηθής, μηδέ ενθυμηθής δει- 

ααν επεμφθην γαρ είς τήν βοήθειαν σου, ινα νικητήν σε άναδείξω* δέξαι 

ονν την ρομφαίαν ταύτην καί έπίπεσον έπΐ τούς βαρβάρους, καταπολέμησαν 

αυτους, και μετά το ν.κήσαί σε, μή έπιλάθη Κυρίου του Θεού σου. (σελ. 29 6). 

ο δε αγ. Μερκούριος «θαμβηθείς. ε'λαβε παρά του αγγέλου τήν ρομφαίαν 

επετεθη κατα των εχθρών καί «κατέσφαξε τούς βαρβάρους» (29, [ ι). Τούτο 
είναι «το δωρον τό θεόθεν, τό όποιον υπαινίσσεται εν τώ ανωτέρω ποιήματι 

ο υμυογράφος, ή δοθεΐσα αύτώ εκ Θεού ρομφαία, διά τής οποίας έθραυσε 

'νΛ
>ϊ

\(
ί:

:Ι
ίύ
ίί
άϊ

ι\ 

■ ΐ 

Βιβλιοκρισία. 449 

«τών βαρβάρων τήν πολέμιον φάλαγγα»· τοΰτο είναι τό ύπαινισσόμενον διά 

τού β' τροπαρίου τού Κανόνος δτι ώς έκλελεγμένος μυστικώς εκ τού Θεού 

- εκληρώθη νά άριστεΰη κατά ορατών καί αοράτων εχθρών. 

Κατά ταΰτα τό ποίημα μετρικώς καί γλωσσικώς δέον νά γραφή ούτως: 

”Ω τον παραδόξου θαύματος 

δώρον θεόθεν λαβών 

την ρο μφ αίαν Μ ερκ,ούι ριος 

τών βαρβάρων έθραυσε 

την πολώμιον φάλαγγα 

και τών μελλόντων 

όθεν ποοέγραψε 

τών άοράκον 

Ιχθρών την δήωσ ι. ν κέ. 

Ή τών ορατών εχθρών καταστροφή ήτο προάγγελος καί τής μελλούσης 

τών δαιμόνων (αοράτων εχθρών) δηώσεως· διότι διά τής τοιαΰτης έμφανείας 

τού αγγέλου καί τής λαμπράς κατά τών βαρβάρων νίκης έπίστευσεν εις Χριστόν, 

ΰπέστη πολλά μαρτυρία καί κατέβαλε καί τον αόρατον εχθρόν. Μόνον ούτω 

δυναται νά κατανοηθή τό σκοτεινόν καί φθαρέν ποίημα. 

Τήν αυτήν ταραχήν καί σύγχυσιν ύπέστη καί τό ακολουθούν τροπάριου 

τό δημοσιευθέν ούτω (σ. 109,82) 

* Ω τής καρτεράς ανδρείας σου 

μάρτνς πολυαθλ^ε, 

άθλητών έγκαλλώπισμα 

δτι. ούτε μάστιγες 

ούτε χνσις τον αίματος 

ον δεσμά ον φρουρά ον μελιών έκτομαι 

οντε αγχόνη τον Χρίστον σε έχοόρησαν 

ώς πρεσβευτήν τών φυγών ημών. 

Καί τούτο άποκαθίσταται άρτιον μετρικώς καί γλωσσικώς ούτω: 

νΩ τής καρτεράς ανδρείας σου 
μάρτνς Χρ ιστόν τον Θεόν 

άθλητών εγκαλλώπισμα 

δτι οντε μάστιγες 

οντε χνσις τον αίματος 

οντε δεσμά σε 
φρουρά καί μώλωπες 

οντε αγχόνη 

Χρίστον έχώ ρισαν 

ώς πρεσβευτήν ημών. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ', 29 
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Ημαρτημένον παρίσταται καί τό επόμενον οΰτω (σ. 109, η) 

Κλέος αθλητών, Μερκούριε, 

τον σοΰ ποιμνίου πιοτώς 

μη εκλείπης προΐσταοθαι 

τοίς ένθεοις πάντοτε 

προς Θεόν ϊκεσίαις οον 

ότι σε άκλινή προβαλλόμεθα 

προστάτην όντως και ΰπέομαχον, άγιε, 

διό μάρτυς ένδοξέ 

και ειρήνη συντήρησον. 

Η μετρική καί τοΰτου μορφή ακολουθεί τάς νοσηρός προηγουμένας 
στροφας, δι ο επαναφέρομεν αυτό είς τον φυσικόν αΰτού τΰπον οΰτω: 

Κλέος αθλητών, Μερκούριε, 

τον σου ποιμνίου πιοτώς 

μη ελλείπης προΐσταοθαι 

τάΐς ένθεοις πάντοτε 

προς Θεόν ϊκεσίαις σου 

ότι σε πάντες 

νυν προβαλλόμεθα 

προστάτην όντως τε και υπέρ μα χον, 

ώ μάρτυς ένδοξε, 

παρά Χρίστον τον Θεόν. 

Λί «ίταί μεηηχαί καί γλωσσιχαί άνωμαλίαι Απανχώοι Εί? ιΛ 
μένα ποιήματα, εΗ ών σημείου μεν ιός σπουδαιότερος. 

σελ. 110, 107 ; ώς μάρτυς Μερκούριε φθαρτών. 

το>ν επι γης σνλλόγησαι 

γρ. ώ μάρτυς Μερκούριε, φθαρτά 

τά τής γής λελόγησαι. 

σελ. 111, 130: Στέφος ανεδΰσατο θειον. 

Γ,ρλ 111 ,Γ «ήον ί,ςίχε,όρβώς Ινσελ. 142,122. 
σεΛ. ιιι, 3σ. αλλ εν Θεφ φρονήματι, 

φόρων· ΙΎιάΪΧ* Τ εΜ°?ων ϊβ· Ι*«ά των Μόξων ΛΆλο- 
^ ν 1 μ 2 και σταυρόν ως σκήπτρον χειρί σου κατασχών: γρ καί 
σταυρόν ως σχ,,πτρον χειρί σου *ατέχ<ον α. 128, 274 άε,ευλογημενη: γ„ Μ 
ευλογημένη· καί σ. 146, 29. 1 αει 
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Τό εν σ. 131, 11 κάθισμα: Κατεπλάγη Ιωσήφ* καί ιδίως οι στίχοι 16, 

17,18 νοσοΰσι μετρικώς καί γλωσσικώς καί δέον νά γραφώσιν οΰτω: 

ψαλμοΐς και νμνοις 

και ασμασι θεηγό ροις 

δό ον ή τνραννις 

του άορ άτ ον έγβρού 

δυνάμει θεϊκή 

πάσα νενίκηται, 

και νοσημάτυυν ιασις πλουσίους 

παρά Κυρίου δεόώρηται 

τοΐς πόθου θείω προσερχομένοις. 

ο. 134, 95 καλλοναΐς ώρα'ίσας φαιδρότερον: γρ. καλλονών ώραΐσας φαι- 

δρότησιν σ. 135,99 ευχαρίστως εύλόγει τον Κύριον: γρ. ευχαρίστως ηνλόγει 

τον Κύριον, σ. 136,134 καί μή πτοεϊσθαι σοφώς ΰπετίθετο: γρ. καί μή 

πτοείσθαι σαφώς ΰπετίθετο σ. 137, 150 τούτφ καί λειψώμεθα: γρ. τούτφ και 

ληψόμεθα. σ. 140, 53 Διακόψας... καί έχθρών διέλυσας: γρ. Λιέκοψας... καί 

εχθρών διέλυσας' σ. 143, 127 ΰπομεΐναι τάς δεινός μηχανουργίας των πλανών: 

γρ. ΰπομεΐναι τάς δεινός μηχ. των πλανούν, α. 144, 156. Σέ τών αγίων σου 

μαρτύρων αθλοθέτην έφιστάμενοι: γρ. Σέ τών αγίων σου μαρτύρων αθλοθέ¬ 

την έπιοτάμενοι· σ, 146, ι6 επληξας τον τύραννον τό δορΰ τής πίστεως: γρ. 

επληξας τον τύραννον οόρατι τής πίστεως σ. 146, 20 περιφραχθείς τήν ψυχήν... 

τή εις αυτόν ευσεβή ομολογία: γρ. περιφραχθείς και τήν ψυχήν.. .τή είς αυτόν 

εύσεΟεΐ ομολογία- σ. 146,27 οΐ καταλλαγέντες τφ Θεφ και πατρί διά σου: 

γρ. οί καταλλαγέντες τφ Θεφ καί πατρί δια σου. Αλλαχού τονίζονται «ί άντω- 

νυμίαι δπου δεν ΰπάσχει λόγος· ώς σ. 109, 99 οτι σέ άκλινή. σ. 111,34 υπέρ 

τής Χριστού σου άγάπης' σ. 126 τών αθλητών προσθήκην σέ' 135, ιοό 

Πέτρα σέ τή νοητή κλπ. σ. 149, 103 (μάρτυς) τών άθεων τό φρόνημα κατέ- 

τρωσας: γρ. τουν άθεων σν τό φρόνημα κατέτρωσας· ομοίως καί ό τρίτος 

στίχος τού Θεοτοκίου (στιχ. 110) δέον νά γραφή οΰτως: 

αή πρεσβεία ελευθέρωσαν τήν ποίμνην σου. 

σ. 151, 161 ό καθελών τού τυράννου τό κράτος 

άθληηκώς Μερκούριού άγώσι 

γρ. ο καθελών... άθλσμικοΐς Μερκούριού άγώσι 

σ. 151, 164 Μερκούριον τον σόφον άθλοφόρον: γρ. Μ. τον σοφόν 

άθλοφόρον. 

σ. 156, 7 τού Μερκούριού (θείου) γρ. τού Μερκούριού πιστός. 

158.6ο οΰρανοδραμήσας τε έθρασας: γρ. οΰρανοδρομήσας καί έφθασας. 

σ. 159. 95 μνήμην τήν (σήν) ένθεον: γρ. μνήμην σου τήν ένθεον: αυτόθι 
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0αχ· 101 ^ίαν ^ότητα μέλποντας: γρ. μίαν θεότητα μέλποντα' σ. 162, ι9ο 
και τον τρισάγιον ύμνον μεθ’ ών πρέσβευε: γρ. καί τον τρισάγιον άναμέλπεις 

ύμνον μεθ ών πρέσβευε, σ. 167, 122 μαρτυρίαν εγκαλλώπισμα σεπτόν: γρ. 

μαρτύρων εγκαλλώπισμα σεπτόν, σ. 170,97 «ίκίαις ύπενέγκατο: γρ. αίκίας 

υπενεγκατο σ. 173 καί άρχισεν ο άρχιερεύς καί έδιηγήσατο: γρ. καί άρχισεν 

ο αρχιερεύς καί έδτηγατον (ώς έχει ο κώδ.) σ. 174 εγώ άληθώς σε λέγω, 

δέσποτα μου, δεν σε ψέμματα: γρ. εγώ αληθώς σε λέγω, δέσποτά μου καί 
δεν σε ψεματώ (6 κώδ. ψέματο) = δεν σου λέγω ψέματα. 

Αι παρατηρούμενοι άνωμαλίαι εις τά ευρεθέντα υμνολογικά έργα τού 

Μερκούριού οφείλονται εις τά σφαλερά άπόγραφα όσοις ενέτυχεν ο φιλόπονος 

έκδοτης, οστις εφιλοτιμήθη νά πράξη παν ο,τι ήδύνατο καί δστις εν τω συνόλω 

επετυχε τού σκοπού πλουτίσας την Αγιολογικήν φιλολογίαν διά σοβαοού έργου, 

το οποίον τήν^ συμπλήρωσιν έχει διά τού ταυτοχρόνως εν Παρισίοις εκδο- 

ΰεντος υπο τού αυτού συγγραφέως Εεε&ΐ 5ατ Ιο αγΟ]0 άο Βδΐπί Μοτουτο. 

Κατέχομεν ούτω, παρά τά εκδοθέντα υπό τών σοφών τής Ευρώπης 

ειδικά αγιολογικά %α τού ΑπποΙι (περί τού αγίου Νικολάου), τού Οεΐκοτ 

(περί ίωαννου τού έλεήμονος), τού ϋεθποΓ (περί Θεοδοσίου καί Κυοίλλου) 

του πιπιδαοΙιΟΓ- ΕΙιτΙιαπί - Ααίΐι&ιιεοτ (περί τού άγ. Γεωργίου) τού Όοίο- 

ιαγε και άλλων, καί τό αξιόλογου πόνημα τού κ. Βϊποπ περί τού αγίου 

Μερκούριού προορισμένου νά καταλάβη την προσήκουσαν αύτώ θέσιν εν τη 
αγιολογική φιλολογία. ' 

I Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΛΗΣ 

°β,' Τ,έβ/ άβ8 8°£· $νΜ35/βχΜοη5 7)011 Ρι-απζ ΟοΙ^θγ (Βΐίζηη^ώβτ. άβν 

Βαγβτ. Αΐζαά. άβτ \νΐεαβηεο1ι. -ΡΙιίΙοε. - ΗΒέ. Αδ(είΙηηρ./αΙιΤο·. ίο 36 
Ηββ 6. ΜηηεΗβη 1936). 

Μετά τήν διατριβήν τού Ρ. Μα&ε εν Βγζ· Ζοίΐεοΐιτ. 32 (1932) τήν 
Ιπιγεγραμμένην ,Όογ ΊΈοΙ άοε δηίάαε», δι’ ής έδείχθη ότι ή άρχαιότάτη 
και αριστη παραδοσις περί τού Λεξικού τούτου είνε η Σούδα, καί δτι τό 
ονομα Σουΐδας είνε λόγιον πλάσμα τού Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, έδημο- 

σ^ευιη ή εργασία τού Ργ. ΌοΙ^ογ, όπως πιστώση ότι ή λέξις σούδα προ 
της συγγραφής τού είρημένου λεξικού έσήμαινεν «είπο ΣθηείΡοϊιο, αιιε 
Ρίαίιΐοη, Ηοίζείαοίίεπ, ΚαδειιεΙίίοΡοη ιιηά Εείδεηι Ιιοτο-οδΐοΙΕβ, οίύ 
λνοιϋΐάυίίξ'ο ιιηά Ιιοοίπ-^εηάβ νοηείίΗ^αη^αηΙ^οο, άϊε ΪΓοίϋοΙι’ ππί 
οιηοιπ Οταδεη ιη νοιΡΐηάιιηο· 2ιι είοΐιεπ ρίΐε^ΐο». Έπειτα δ’ ή λέξις 
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έδήλου τάφρον ή χαράκωμα. Έν δέ τή επιγραφή τού Λεξικού έλήφθη 

ή πρώτη σημασία τής λέξεως σούδα κατά μεταφοράν. 

Ό συγγραφεύς παρατίθεται έπιγραφάς διαφόρων έργων κατά μεταφοράν, 

οίον Πέπλος, Σύμμεικτα συμποτικά, παντοδαπός ύλη, Στέ¬ 

φανο ι, Σ ε ιρα ί, Κήπος, Κεστοί, Στρωματεΐς, Πανάριον, Πηγή 

γνώσεως, Πανοπλία, Ιερά οπλοθήκη, Θησαυρός ορθοδοξίας, 

Μέλισσα, 'Ροδωνιά, Ίων ιό, Νέος παράδεισος, καί τάς Λατινικός 

8 3 £Π Γ 3 0, Μιΐδ&θ, Η Υ1 ο, Ο ί ο υ ί 3, 8 ί 1 ν 3. 6, Ν ο ο ί: ο 5 Α ί ί: ί ο 3 ο, 

X ο η ί 3, Α ρ ο ρ ϊι ο γ 6 £ 3, ΟοδΗ, δίΓΟΙΉπϊοαδ, καί τάς Λατινικός τού 

μέσου αίώνος Οαηάβίειόπιηι, Οεότηε, Ηοιτειιηι ίοπηίοπε, Αρΐα- 

Γ1115, Ρ1ι3Γ0£γ3 ίϊόεϊ, Ρ3Γ3(Πδΐΐ5, Ηογ£ιι1ιι5. Κατά ταύτα ή έν μετα¬ 

φορική έννοια επιγραφή τού Λεξικού Σούδα δηλοί εκτενή, επίπονον, αλλα 

καλώς έσχεδιασμένην, διατεταγμένην καί χρήσιμον οικοδομήν, εις ήν 

ή ύλη πάντοθεν συνελέγη. Άντιπαραβάλλει δέ δ συγγραφεύς τήν λέξιν 

Σούδα προς τήν επιγραφήν «Λειμών λέξεων ποικίλων» τής τού 

Παμφίλου συναγωγής Αττικών γλωσσών, όστις Λειμών μνημονεύεται μετά 

τών άλλων πηγών έν τω φύλλω τού Λεξικού, έν φ είνε ή επιγραφή + ή 

Σούδα + (πρβ. τον προσηρτημένον πίνακα φωτοτυπικού αντιτύπου τού φύλ¬ 

λου τής επιγραφής τού Οοά. Ρ3Π$. §τ. 2625). Οι δέ «το βιβλιον Σούδα 

συνταξάμενοι σοφοί άνδρες» (πρβ. τήν ρήσιν τήν έν πάσι τοΐς άρχαίοις χει- 

ρογράφοις, πλήν τού Α, προταττομένην τού καταλόγου τών πηγών : «τό μέν 

παρόν βιβλίον Σούδα, οϊ δέ τούτο συνταξάμενοι άνδρες σοφοί») ήθελον νά 

δηλώσωσιν, ότι τό Λεξικόν δεν είνε «Λειμών», έν φ άνθη καί χλόη φύονται 

ποικίλως καί άτάκτως, άλλ’ ότι έν έκείνω ή ύλη κατά σύστημα, κατά σχέδιον 

καί μετ’ επιπόνου επιμελείας συνετέθη εις έντεχνον οικοδομήν. 

Διά τής λέξεως οικοδομή άπέδωκα τάς λέξεις Β3ΐι καί ΒααΡοηδίτα- 

Σίίοη τού συγγραφέως, όπως βεβαιώσω δι’ αρχαίας Ελληνικής λέξεως τήν 

μεταφορικήν έννοιαν τής λέξεως Σούδα, ως εκδέχεται αυτήν 6 Ρι\ Όο1§;θγ. 

Σπουδαίου κατ’ εμέ είνε τό χωρίον τού Παύλου Έφ. Β , 20 κεξ. «έποικο- 

δομηθέντες επί τω θεμελίφ τών αποστόλων καί προφητών, οντος ακρο¬ 

γωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, έν φ πάσα οικο.δομη συναρμολογου- 

μένη αύξει εις ναόν άγιον έν Κυρίψ». Πρβ. ’Αριστοφ. Ειρ. 749- 

750 «έποίησε τέχνην μεγάλην ήμΐν κάπύργωσ* οικοδομή σας | έπεσιν 

μεγάλο ις καί διανοίαις καί σκώμμασιν ούκ άγοραίοις». Πρβ. 

προσέτι καί τάς μεταφορικός σημασίας τών λέξεων κατασκευή, κρηπίς, 

κανών. Προς δέ τήν στρατιωτικήν σημασίαν τής λέξεως σούδα παραβλη- 

τέαι είνε αί μεταφορικοί σημασίαι. τών επιγραφών τού συγγράμματος Ευθυ¬ 

μίου τού Ζιγαβηνού Πανοπλία καί Ανδρονίκου τού Καματηροΰ Ιερά 

οπλοθήκη, άς έμνημόνευσε καί ό Όο1§-0γ. Εις ταύτας δύναται, ως νομίζω, νά 
ττοη,ττε&Μ £ |ττινηπιπτι τηύ συννηάιιαατοε τού Άοοιανοΰ Επίκτητου Εγγει- 
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ρ ίδιον, περί ου λεγει ό Σιμπλίκιος «Έγχειρίδιον δέ αυτό έπιγέγραπται... 
και γαρ το στρατιωτικόν έγχειρίδιον ξίφος Ιστϊ πρόχειρον αεί τοΐς χρωμένοις 
οφειλον είναι» (ΐδ. Κοραή Επίκτητου Έγχειρίδ. κτλ. σ. 112). Πρβ. Πλατ! 

Θεαιτ. 180 Λ «αλλ* «ν τινα έρη, ώσπερ εκ φαρέτρας ρηματίσκια 
αινιγματώδη άνασπώντες άποτοξεύ ου σι, κτλ.». 

„ ’Έχω δέ ™ καταλέ^ω καί ^λας καθόλου κατά μεταφοράν επιγραφάς 
έργων ποιητικών καί πεζών, ινα συμπληρώσω έν μέρει τάς υπό του συγγρα- 

φεως μνημονευθείσας. Περί της λέξεως ιστός λέγει ό Ευστάθιος σ. 407,7 

«ιστεον δέ ότι τό καθ’ "Ομηρον υφαίνεσθαι λόγους ήρέθισέ τινας των ύστέ- 

ρων^συντιθένοα στίχους ώς εν τΰπφ ύφάνσεως, ους καί ίστους ωνόμαζον, 

ων έκαστος εν ίσότητι γραμμάτων ήπλωμένος κατά πλάτος μέν άλλως άνεγι-’ 

νω σκέτο, έτέρως δέ κατά βάθος έν άνομοιότητι εννοιών καί 7]ν εν τοΐο τοιουτοις 
επεσι το μέν τι ώσανεί στήμων, τό δέ ώς οϊον κρόκη». Ό αύτός Εΰστάθιος 
λεγει περί της λέξεως κέντρων σ. 1308 «του κέντρου παρώνυμου οι κέντρω¬ 

νες ο, τε ραπτόμενοι καί οϊ γραφόμενοι: καί ραπτός μέν, ώπερ παρακεν- 

τουνται διάφοροι χρόαι υφασμάτων, γραπτός δέ, φ παρατίθενται τοιοΰτου 
παρακεντηματος δίκην μέρη ποιημάτων καί στίχων άλλοθεν άλλα, όποια καί 
τα εντεύθεν κληθέντα Όμηρόκεντρα, τουτέστιν οι Όμηρικοί κέντρωνες». νΙδ. 

και σ. 1099, 51. Άγκυρωτός επιγράφεται λόγος του Έπιφανίου «ΑποοΓδΐα 
οταίιο, ίίάθί ΟΙιπδΗαίΐίε &ποοπο νίοοπι ρπεόοΐ, αά οαπι αάνοτειιε 
6ίαδ ]ΐ08ίιαπι ίπιροίαπι {ίππΗπόατη ίθ ίπίαοπάαηι» (Θησ. Στεφ) Άνθο- 

λογία έ^νραμμώα,ν, ΆνίΙολόγιον (2οΰδ« έν λ. Ιωάννης, Διογένης, 

-2ριων, Ωρος) και βιβλιον εκκλησιαστικόν «Ανθολόγιου του δλου ενιαυτού 
κτλ.» (ίδ. Θησ. Στεφ.). Απάνθισμα φυσικών τε καί φιλοσόφων δογμάτων 
τον σοφωτατου Συμεών» <ϊδ. Θησ. Στεφ. έν λ. Πρβ. καί τό $ημα άπανθίζω 
απανθιζομαι). Διάκοσμος εκλήθη υπό τών γραμματικών ό Νεών 

κατάλογος της Ίλιάδος («Δημητριός ό τον Τρωικόν διάκοσμον έξηγησάμενος 
γραμματικός»^ Στράβ. ΙΓ', σ. 609). Αέλτοι Ιπεγράφετο ποίημα Αντιμάχου 
του ίολοφωνιου. Ηδυπαθεια εινε ή επιγραφή του ποιήματος Άρχεστρά- 

του του 1 ελωου. Θάλεια ελέγετο τό έργου του Άρείου καί Άντιθάλεια 
το της Εκκλησίας. Λειμωνάρ ιον (καί Λειμών καί Νέο ν Παραδεί- 

σι°ν) ετνε έργον Ίωάννου του Μόσχου. Λέσχαι εκαλείτο σύγγραμμα 
Ηρακλειδου του Ποντικού. Μούσα παιδ ική του Στράτωνος είνε συλλογή 
επιγραμμάτων τοΰτου καί άλλων ποιητών του ΙΒ' βιβλίου τής Παλατίνης 
Ανθολογίας. Πίναξ επιγράφεται τό σύγγραμμα του Κέβητος. Ό δέ Καλλί¬ 

μαχος συνέγραφε Πίνακας τών εν πάση παιδεία διαλαμψάντων κλπ. Στρώ¬ 

ματα ήτο σύγγραμμα τού Ώριγένους έπιγεγραμμένον κατά τούς ΣτρωματεΤς 
Κλημεντος^του Άλεξανδρέως. Φιλόγελως καλείται ή συλλογή αστείων τών 
γραμματικών Τεροκλέους καί Φιλαγρίου κατά τήν τού μιμολόγου Φιλιστίω- 

ν°ς. ιλοκαλ ία επιγράφεται εκλογή τών συγγράμματος τού "Ωριγένους γενο- 
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μένη υπό Βασιλείου τού Μεγάλου καί Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού. Χρειαι 
ήτο επιγραφή κωμφδίας τού Μάχωνος. Ψαμμίτης ονομάζεται σύγγραμμα 
τού Άρχιμήδους. ΤΩραι ελέγετο τό σύγγραμμα τού σοφιστού Προδίκου τού 
Κείου, οπερ δ Ξενοφών μνημονεύει ώς σύγγραμμα περί Ήρακλέους. 

Άλλαι δέ έπιγραφαί συγγραμμάτων είνε "Άτακτα, Βιβλιοθήκη 
. (πρβ. Μυριόβιβλος), Γεροντικόν, Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι σ τ α ί, Έξαπλά, 

Εκλογή, Επιτομή, Θαυμάσια, Κεφαλαίων κατ αγραφή, Ό μ ο κύ¬ 

ματα, Παιδαγωγός, Πάμμετρον, Παράλληλα, ΓΙατερικόν, Ποι¬ 

κίλη ίστορ ία, Προπαρασκευή, Συναγωγή, Τεχνοπαίγνιον, Τομά¬ 

ρια, Χιλιάδες, Χρηστομάθεια κλπ. 
Βέβαιον είνε, ότι τό πολύτιμον Λεξικόν, τό φερόμενον ώς σύγγραμμα 

τού Σουΐδου, καλείται Σούδα, άλλα παράδοξον εινε ότι δ πολυμαθής 
Ευστάθιος μνημονεύει όνομα συγγραφέα); αυτού τον Σουίδαν. 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗίεΙοιτε άτι Μογβη Α$ε. Τοηιε III. Σε ιηοηάε οτίεηίαΐ άε 395 ά 1081 

ρατ ΟιάΗζ8 Ο/βΛ/ εί <3βο/·£β8 Μάγ$άϊ$. Έν ΙΙαρισίοις, 1936. Σελ. 

XXIII + 628, 8- μέγο. 

Κατά τά τελευταία δέκα έτη έγένοντο σοβαραί προσπάθεια ι συγγραφής 
γενικών καί συνθετικών εργασιών περί τής ιστορίας τού Βυζαντίου επί τη 
βάσει τών νεωτέρων πορισμάτων τής επιστήμης καί τών έκδοθεισών αγνώ¬ 

στων πηγών. Μετά τήν αγγλικήν διασκευήν τής άρχικώς ραισσιστί γραφείσης 
Φστορίας τού Βυζαντινού Κράτους τού νΗδΐΙΐον, (1928- 1929), ή οποία, 

συμπληρωθεΐσα, μετεφράσθη καί εις τήν γαλλικήν (1932), έξεδόθη ή Οε- 

δοΙιϊαΐΗε άοδ δρ&ΐΓΟΠίϊεοΙιεη Εείεΐτεδ (1928) τού Έρνέστου δίεϊπ, οστις 
ιδιαιτέραν αποδίδει σημασίαν εις τήν μελέτην τών πολιτικών καί διοικητικών 
θεσμών, καί ή τρίτομος ΠΐδΙοίΓε άε \ά νίε 5γζ3Πί:ίη6 τού Νικ. ]οτ^ά (1933). 

Είς τά γενικά ταΰτα έργα προστίθεται ήδη τό πρώτον μέρος τής ιστο¬ 

ρίας τής Ανατολής από τοΰ έτους 395 μέχρι τού 1081 υπό τού Καρόλου 
Όίεΐιΐ καί τού Γεωργίου Ματς^ίδ. Αποτελούσα τον Γ' τόμον τής ιστο¬ 

ρίας τών Μέσων Αιώνων, τής εκδιδομένης έν τή μεγάλη Γενική Ιστορία τού 
Γουσταύου ΟΙοΙζ, καί ακολουθούσα τήν καθιερωθεΐσαν εις τούς προγενεστέ¬ 

ρους τόμους διάταξιν τής ύλης, ή συγγραφή αύτη δεν περιορίζεται εις τήν 
μελέτην τής ιστορίας τοΰ βυζαντιακοΰ κόσμου, άλλ" εξετάζει παράλληλος καί 
τήν διαμόρφωσιν τής Μουσουλμανικής Ανατολής. Ένω δέ ή ιστορία τοΰ 
Βυζαντίου τελευτά είς τό έτος 1081, είς τό έτος δηλαδή, κατά τό οποίον αί 
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τυχαι τής αυτοκρατορίας περιέρχονται εις την δυναστείαν των Κομνηνών 

η μελετη του κυρίως ανατολικού μουσουλμανικού κόσμου συνεχίζεται μέχρι 

και του ΙΒ' αΐώνος. Ή φαινομενική αυτή ανωμαλία περί την διάταξιν τής 

ύλης, οφειλομένη εΐς την προσπάθειαν των συγγραφέων όπως μή διασπά- 

σωσι τήν εσωτερικήν ενότητα των έξεταζομένων θεμάτων, αϊτιολογεΐτσι έν 

τφ προλογφ ιοί Ιργου. Ή 8ι*«ξ« αβιη ««αιολογεϊται όντως, λαμβανομένου 
μάλιστα υπ οψιν ότι τό αναλυόμενου ενταύθα εργον Αποτελεί μέρος ενός 

γενικωτερου συνόλου, πρός το όποιον ήτο ανάγκη νά προσαρμοσθή. 

Η μελετη τής^ίστορίας του Βυζαντίου οφείλεται εις τον κ. Βίοΐι!, ή δέ 
του μουσουλμανικοί πολιτισμοί εις τον κ. Μστοαΐε. 

^ Το εργον διαιρείται εΐς δώδεκα κεφάλαια. Έν τφ συντομωτάτω προ¬ 

λογφ παρέχονται πληροφορίαι τινές περί τής οικονομίας τή< συγγραα% Ιν 

δε τη γενική βιβλιογραφία (σελ. IX-XXIII) Αναγράφονται, μεθοδικώς δια¬ 

τεταγμένοι, αι κυριώτεραι πηγαί καί αί νεώτεραι εργασία., τάς όποίας οί 
συγγραφείς ειχον ύπ’ όψιν. 

. Εν πράπω κεφαλαίφ (σελ. 1 - 4(5) εκτίθεται ή ιστορία του άνατολι- 

κου ρωμαϊκοί κράτους Από του θανάτου του αύτοκράτορος Θεοδοσίου τοί Α' 

(ά9ο) μέχρι ^του τέλους τής βασιλείας ιοί Αναστασίου (518). Τόσον εΐς τό 

κρίνομενον εργον, όσον καί εΐς τον πρώτον τόμον, όπου εξετάζονται αί τυχαι 

της Δυτικής Ευρώπης, ώς Αφετηρία ελήφθη τό έτος 395. Έν τη εισαγωγή 

του πρώτου τούτου τόμου εκτίθενται οί λόγοι, διά τούς οποίους οί συγγρά¬ 

φεις υποθέτουν τήν Αρχήν των μέσων αιώνων εΐς τήν εν λόγφ χρονολογίαν. 

Μετά ουντομον έπισκόπησιν των ορίων τοί ανατολικοί κράτους και τής διοι¬ 

κητικής αύτοί οργανώσεως, ό κ. Όΐβΐιΐ όμιλεΐ περί των βαρβαρικών έπιδρο- 

μων κατα τον Ε' αιώνα καί περί τής εσωτερικής θρησκευτικής κρίσεοκ, ή 

οποία συνεκλόνισε κατά τούς χρόνους τούτους τήν αυτοκρατορίαν 

Τό δεύτερον κεφάλαιον (σελ. 47- 122) Αφ ιεροί τα, εΐς τόν αιώνα τοί 

Ιουστινιανού (518-505), ώς τόν όνομάζε. Εξετάζεται δ’έν αύτώ συντόμως 

η βασίλεια Ιουστίνου τοί Α' (518-527) καί έκτενέστερον ή εσωτερική καί 

εξωτερική πολιτική τοί Τουστινιανοί, τό νομοθετικόν έργον αύτοί καί 6 

βυζαντινός πολιτισμός κατά τούς χρόνους του αύτοκράτορος τούτου, εΐς τόν 

οποίον ό συγγραφεύς Αφιέρωσεν, ώς γνωστόν, μνημειώδη καί μακράν μονο¬ 
γραφίαν. 

, Η ισ*0Ρικί] περίοδος Από του θανάτου τοί Τουστινιανοί μέχρι τοί 
ανατου του Ηρακλείου (565- 641) Αποτελεί το θέμα τοί τρίτου κεφαλαίου 

(σελ. 123-^7). Ό συγγραφεύς περιγράφει τήν κατάστασιν, εΐς τήν οποίαν 

περιήλθεν ή αυτοκρατορία επί των αμέσων διαδόχων τοί Τουστινιανοί λόγφ 

των εσωτερικών περιπλοκών, των δημοσιονομικών δυσχερειών καί κυρίως 

λογφ των εξωτερικών κινδύνων, οί οποίοι πανταχόθεν ήπείλουν τό κράτος, 
ασχολεΐται δ ιδιαιτεοοκ ιιέ τύν έσοιτρηιννιν .. »_ ■> ο - » - . - ι ---ν,-νΑΚΛ/υιν ιΐ|ν ϋΐιτεΛεσυει- 
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σαν επί τής βασιλείας τοί Ή ρακλείου καί μέ τούς νικηφόρους πο?ιέμους, 

τούς οποίους ό αύτοκράτωρ ούτος διεξήγαγεν. 

Ενταύθα διακόπτεται ή περί τών τυχών τοί βυζαντιακοΰ κράτους εξι¬ 

στόρησες καί ολόκληρον τό τέταρτον κεφάλαιον (σελ. 158-210) αφιεροϋται 

εΐς τήν γένεσιν καί τήν διάδοσιν τοί Ισλαμισμοί. Ό κ. Μ&τρ&ΐί; εξετάζει 

εισαγωγικούς τά κατά τήν αραβικήν χερσόνησον καί τούς κατοίκους αυτής 

κατά τήν προϊσλαμικήν περίοδον καί αφιερώνει σελίδας τινάς εις τήν προ- 

σα>πικότητα καί τήν διδασκαλίαν τοί Μωάμεθ. Έξηγεΐ ακολούθως πώς τό 

θρησκευτικόν δόγμα τοί ιεροί πολέμου συνετέλεσεν εις τήν διάδοσιν τοί 

ισλαμισμοί καί πώς μετά τήν κατάκτησιν τής Παλαιστίνης, τής Συρίας, τής 

Περσίας καί τής Αίγυπτου διεμορφώθη τό κράτος τών χαλιφών, τοί οποίου 

τήν οργάνωσιν καί τάς τύχας παρακολουθεί μέχρι του έτους 705. 

Τό πέμπτον κεφάλαιον (σελ. 211-248) επιγράφεται: Ή μεταμόρφωσις 

τοί βυζαντινοί κράτους κατά τόν Ζ' αιώνα. «Τό βυζαντινόν κράτος, παρα¬ 

τηρεί ό κ. Όϊεΐιΐ, χάνει τότε τόν χαρακτήρα τής οικουμενικής αυτοκρατορίας, 

κληρονόμου τής ρωμαϊκής παραδόσεως...», «Αποχής στιγμής χαίτης τό Ανα¬ 

τολικόν §ωμαϊκόν κράτος δέν υπάρχει πλέον, μεταμορφοίται δέ εΐς ελληνικόν 

ανατολικόν κράτος». Τήν βαθεϊαν χαίτην μεταμόρφωσιν ανευρίσκει ό συγ¬ 

γραφεύς εις τήν εθνολογικήν σύστασιν, εις τήν διοίκησιν, ιδία τήν τών επαρ¬ 

χιών, εΐς τάς θρησκευτικός καί κοινώνικάς τάσεις καί κυρίως εΐς τόν πλήρη 

έξελληνισμόν τής αυτοκρατορίας. Εΐς τό πρώτον μέρος τοί κεφαλαίου τούτου, 

τό όποιον είναι εκ τών σημαντικωτέρων του όλου έργου, ακολουθεί σύντομος 

ανάπτυξις τής εσωτερικής καί έξιυτερικής πολιτικής τών αμέσων διαδόχων 

τοί Ηρακλείου (641 - 740). 

Ή πολιτική τών εΐκονομάχων αύτοκρατόρων (717 802) αποτελεί τό 

θέμα του έκτου κεφαλαίου (σελ. 249-289). Μετά βραχείαν άνασκόπησιν τής 

καταστάσεως, εΐς τήν οποίαν εΰρίσκετο τό βυζαντιακόν κράτος κατά τό έτος 

717, ό συγγραφεύς όμιλεΐ περί τών αραβικών καί βουλγαρικών επιδρομών 

καί μελετά τήν οργανωτικήν προσπάθειαν τών αύτοκρατόρων Λέοντος του Γ' 

καί Κωνσταντίνου του Ε'. Αι θρησκευτικοί έριδες τής εΐκονομαχίας απα¬ 

σχολούν ιδιαιτέρως τόν κ. Όΐσίιΐ. Έν αντιθέσει πρός νεωτέρους ερευνητάς, 

οί όποιοι διαβλέπουν έν τή εΐκονομαχίφ επιδράσεις ανατολικός καί κοινωνικός 

τάσεις, ό συγγραφεύς υποστηρίζει ότι οί εΐκονοκλάσται αύτοκράτορες, άνδρες 

κατ’ εξοχήν ευσεβείς, έπεδίωκον κυρίους τήν εξύψωσιν τοί θρησκευτικοί 

φρονήματος και τόν περιορισμόν τής όσημέραι αύξανούσης δυνάμεως τών 

μοναχών είς βάρος τής ασφαλείας και τής οικονομικής ακμής τοί κράτους. 

Αναλύεται ακολούθως ή θρησκευτική πολιτική Κωνσταντίνου τοί Ε', Λέοντος 

τοί Δ', τής αύτοκρατείρας Ειρήνης καί Κωνσταντίνου του Τ', ώς καί αί 

αντιδράσεις τής ορθοδοξίας είς τό περιμάχητον τούτο ζήτημα. 

Αί θρησκευτικά! έριδες τοί Θ' αιώνος απασχολούν τόν συγγραφέα καί 
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'1: ™ έ'·βδθμ“ν ^-«.ον (σελ. 290-334), ,5 όποιον άφ,ερού™ είο τόν 
ιστορίαν του Βυζαντίου από τού έτους 802 μέχρί τού 867, μέχρ( δηλαδή τής 
αναρρησεως εις τον θρόνον Βασιλείου τοϋ Μαχεδόνος. ' η η? 

Ιν σελΕ210 δΥδ0Φ -εφα,"ίφ (σώ· 335 · 436» 3 *· συνεχίζαΐΛ' τήν Τ 210 _δ.«*οπε.ο«ν ιστορίαν τοϋ Ίσλάμ, καταδε,κνύε. πώς τά |χ τού 

κατΓτηΖν 17“"^°* «'!“ «Ο*·,, έν.οχνθέν™ δια νέων 
χαταχτητιχων πολέμων εν η, βορείω Αφρική, Ιν τή Ισπανία χαί Σικελία 

Σασσαηδών ** ™? *** ΌμμΛΛβν χ«! τών 
ί.ασσατ ιδων κα, πως τα κράτη ταϋτα, δ.αμορφωθέν,α 8χ διαφόρων φυλετ,χών 

σ ιχειων, καταπιεζομένων δπό τών καταχτητών χαϊ Ιχόντων δίφορου 1“ 

σχευτιχας τάσεις, ενεχλε.ον Ιν Ιαυτοϊς τά σπέρματα τής διασπάσεως καί τή- 

γΖΤΙίΙΖΓ ^ Κζ «"*»<ίφθ»ί ό συγ-’ ΐ7^ζ^:;Γς ιινα? περι ι% δ“* »*«·.*»* - 

τάν Λ’τ™, ? Ι% μβχ·*0"** δυναστείας άπασχολετ 
. ιβίιΐ εν τψ ενατφ κεφαλαίψ (σελ. 437-485). Είο τήν σΰντοαον 

(867“ΐ02δΓό<Ιη5 λ“μπρ,°τ!Γ,? τ“^ πε0ι°δου τής ίστορίας'τοϋ Βυζαντίου, 
Ο I δ, συγγραφευς εξαιρεί τάς προσπαδείας τών Μαχεδόνων διά τήν 
εσωτερικήν και στρατιωτικήν όργάνωσιν τού Κράτους, τούς νικηφόρους πολέ 

μ0υ.? “!ά Τ «αΐ .6 νομοθετικόν εργον τών αΖΖτόοων 
χυριως οσον _αφορφ εις τήν προστασίαν τής μικρός ιδιοκτησίας καί τήν 

2 2 ΤολΤ ~.1Τ τάίεων· ΤΙλ0? μελετ? Γί'ν ^«ρ,χήν'πολιτικήν 
την πολιτιστικήν επιδρασιν του Βυζαντίου έπί τούς γειτονικούς λαούς. 

, , μελέ,"1 ,ΙΟΐ πολιτισμού κατά τον I' αϊώνα καταλαμβάνει 
Ολόκληρόν το δεκατον κεφάλαιον (σελ. 486-531). «Ό Γ αιών λέγει δ συν 

γραφευς, είναι η χρονική περίοδος, καθ’ ήν δύναταί ΤΙς νά μελετήση καλύτερον 

τους θεσμούς τού βυζαντινού κράτους. Ή συγκρότησίς του £ κατάΤν 

εποχην ταυτην σχεδόν άποκρυσταλλωθή εις τάς κυρίας της γραομάς· ή διοι 

μεταβληθή ΉΣ™*^ Φ ^ ■“»*' * δποί“ ** * μεταβληθ^πλέον παρα μόνον είς τινα επί μέρους σημεία,. Ούτω ό κ Με*! 

ξεταζει τους πολίτικους θεσμούς, άρχόμενος από τού θεσμού τής βασιλείας 

την κεντρικήν και Ιπαρχιακήν διοίκησ,ν, τήν οικονομικήν ζωήν 1] τέλος τάς 

α Π! ΤπΓ ΥΒαμμ-αΐα· Έν ^ Ιελε,’Ιαίμ ρολετώνται οί κίνδ„2 
και τα σπέρματα της παρακμής, τά όποια ενέκλε,εν εν έαυτφ αύτός οΰτος 
ο οργανισμός της αυτοκρατορίας. ' 5 

Έν τφ Ινδεκάτφ κεφαλαίφ (σελ. 532-565) ό συγγραφευς συμπλήρωνε. 

ετών 'ΚβΓ 1081 Βΐ5“νΐί™ 2 Τ% μ“ετηΕ Τ’Ί? ιει«Ρ“Υμδνης περιόδου τών 

τΓκομνην'οΓ 1 η ^ τ’,ζ εί? ^ »Ρδνον Αλεξίου 
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Τό δο)δέκατον και τελευταΐον κεφάλαιον (566 - 595) φέρει τον τίτλον: 

«Ό μουσουλμανικός κόσμος κατά τον ΙΑ.' καί τον ΙΒ' αιώνα». Ό κ. ΜπΓΟίάδ 

παρακολουθεί τήν έξάρθρωσιν και παρακμήν τών αραβικών κρατών τής 

3Ανατολής και τής βορείου 3Αφρίκης και εξετάζει τήν νέαν περίοδον τής 

ιστορίας του μουσουλμανικού κόσμου, τήν οποίαν εγκαινιάζει ή διάδοσις καί 

επιβολή τής ηγεμονίας τών Σελτζουκιδών Τούρκων. 

Αλφαβητικόν εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων καθιστά εΰχρηστον το 

κρινόμενον βιβλίον. 

Έκ του ανωτέρω συντομωτάτου διαγράμματος καταδεικνύεται ή εκτασις 

καί ή οικονομία του έργου του Καρόλου Όϊεΐιΐ και τοΰ Γεωργίου Ματς^ϊδ. 

Τό τμήμα, τό όποιον έπραγματευθη ό τελ,ευταΐος ουτος, έχει γραφή έπί τή 

βάσει τών πηγών καί τών νειοτέρων εργασιών μετά σαφήνειας. Ό συγγραφευς 

κατώρθωσεν εις όλίγας σχετικώς σελίδας νά δώση μίαν πιστήν εικόνα τής 

διαμορφώσεως, τής ακμής καί τής παρακμής τών αραβικών κρατών καί να 

έξηγήση τό ιστορικόν αυτό φαινόμενον τής ταχείας επιβολής καί του αποτόμου 

μαρασμού τής μουσουλμανικής ηγεμονίας. 

Τό τμήμα τό όποιον έπραγματευθη ό κ. Οίοΐιΐ καί τό όποιον αφορά 

άμεσώτερον εις τάς ήμετέρας σπουδάς, εξέρχεται τών ορίων ενός άπλοΰ 

πανεπιστημιακού εγχειριδίου. Ή μακρά καί πολυσχιδής επιστημονική δράσις 

τοΰ συγγραφέως έν τω πεδίφ τής έρεΰνης τής βυζαντινής ιστορίας καί τοΰ 

βυζαντινοΰ πολιτισμοΰ έν γένει, ή από τής έδρας επί πεντηκονταετίαν περίπου 

διδασκαλία, ή απαράμιλλος ίκανότης είς τήν συλληψιν καί τήν έντεχνον άπό- 

δοσιν τών γενικών ιδεών, ή λελογισμένη έπιφυλακτικότης περί τήν ερμηνείαν 

τών ιστορικών γεγονότων, ειχον παρασκευάσει τό έδαφος διά μίαν συνθετικήν 

προσπάθειαν ώς ή απασχολούσα ημάς ενταύθα. Μακραί καί λεπτομερειακοί 

έργασίαι τοΰ Διδασκάλου έπί ειδικών θεμάτων μαρτυροΰν τήν εΰρείαν γνώσιν, 

τήν κριτικήν επεξεργασίαν καί έκμετάλλευσιν τών πηγών τής βυζαντινής 

ιστορίας. Καί όμως έν τή προκειμένη συγγραφή, ώς καί είς άλλας προγε¬ 

νέστερος, ό κ. Όϊεΐιΐ κατόίρθωσε νά ΰποτάξη πλήρως τό χρησιμοποιηθέν 

τεράστιον υλικόν, νά έκμεταλλευθή έν μέτρφ καί άνευ περιττού φόρτου τάς 

επί μέρους πληροφορίας καί νά διατύπωση γενιχοηέρας περί τής ιστορίας 

τοΰ Βυζαντίου απόψεις. Ό μεμυημένος αναγνώστης διαβλέπει είς εκάστην 

σελίδα πόση αναλυτική έργασία άπητήθη διά τήν σΰνθεσιν αυτήν. 

Ό δεύτερος τόμος τοΰ έργου θά περιλάβη τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου 

από τοΰ 1081 μέχρι τοΰ 1453. Θά είναι ιδιαιτέρως πολΰτιμος διά τήν περίο¬ 

δον τών Παλαιό λόγων, ή οποία δεν έχει επαρκώ ς μελετηθή. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 
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{ Τ Λ 1αΗ’ν*ιηΙιη) Ραη, 1936 (Ταχ/α 4η Ιο,ηα άαηχϋ,,,α 
Ρ~αΡ„Ηα;. & αεί.. 388 ,,ττά „0 ^Π^/ 

? ";0'“· 6:ΐ-™>' &“5ο'σ«'”' ^ ΗαηΙ- Οο,η,ηΐκατίαΙ ία Ια ΗφώΚ 
/ηηαακα αη 5πία €( αα υ1αη καρηύίε- 

Είς μέγαν τόμον ίκ 388 σελίδων ό άκάκακκ π„Γ,\„ Τ , . 

παρέχει τήν ερμηνείαν τών μνημείων τής Καππαδοκίας," τάς είΙόνοΓΧ 

οποίων περιελαβεν εϊς τόν τρίτον τόμον των Λευκωμάτων του (περιγραφήν 
του τρίτου Λευκώματος βλέπε εις τόν ΙΑ'. τόσον τϋα ττ„ „ .« ' ? Υ?“φην 

ρειας των βυζαντινών σπουδών . 1935 - σελ. 519- όο 1) Μέ τΓ π^ώ"15 

του δευτέρου τούτου τόμου συμπληροΟτατ όΛοΙ^ 

περιένΤώ-Ι Γ° δεΰιεΡον τού τελευταίου τόμου θά 
® Μ, ως αναφέρει εν τψ προλογφ του ό συγγραφεύς, τα γενικά συμπε 

ρασματα, τους Καταλόγους κα'ι τα Εδρετήρ,α τού όλου έργου." 

πλΰό “ 5-τ?°5 ϊχα δλω? ίδι“™Ρ«'’ σημασίαν 0ΰ μόνον διά το 
πλήθος του υλικού («ριγράφονται Ιν αύτφ περί τούς πεντήκοντα ναοί I 

περιοχών της Καππαδοκίας, πλήν ιών ναών τής περιοχής τού 
κερεμε και των περίχωρων του, την ερμηνείαν ιών όποιων έδωχενό π άο Τ 

615 ™! π?ω™'' *»“* κειμένου- πρβλ. Επετηρίδα Εταιρείας βυζαντινών 
σπουδών, τόμον ΙΟ1 1933 σελ 48λ 4881 ,ϊι-Λ ' * , ψ ζ Ρητινών 

τούτο,ν υπάρχουν μνημεία άξιόλογα δ,ά την 

Η περιγραφή τών μνημείων γίνεται κατά γεωγραφικός περ,ονάς ,,έ τόν 
διακρινουσαν τον συγγραφέα σαφήνειαν είς τήν ρίθοδον. τήν άνρίβε αν εϊς 

·Τ~> Γ.ί.:^πζ:χ τζ^ςτ:ζ - 
ϋατωτερω αναφερομεν τά σπουδαιότερα εκ τών εέεταίο.^νττν 

καππαδοκικών μνημείων κατά χρονολογικήν Ιράν καί ο^ΤΖ 'ΖΙ 

* Ρ»χας, ως εκτίθενται ταυτα υπο τού συγγραφέως, άκολουθούντες καί πάλιν 
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τήν μέθοδον, ήν έν τή σειρά τών βιβλιοκρισιών ημών εν τή Έπετηρίδι περί 

τών ναών τής Καππαδοκίας επί του μνημεκύδους έργου του πατρός άο θετρίι. 
μετεχειρίσθημεν. 

Έκ τών ναών τής εΐκονομαχικής περιόδου τών κοσμούμενων μέ σταυρούς 

καί γεωμετρικά σχέδια ιδιαίτερον ενδιαφέρον ενέχει τό λεηλατηθέν κατά τήν 

μικρασιατικήν καταστροφήν του έτους 1922 παρεκκλησίου του 'Αγίου 

Στεφάνου παράτό Τζεμίλ. Ή εΐκονογράφησις τούτου κατά τόν όο 

Ιοτρίι. είναι εργον τής είκονοφίλου μερίδος μέ προσχήματα εικονοκλαστικά, 

διότι έκοσμεΐτο άρχικώς μέ παραστάσεις αγίων, καί ιδιαίτατα τής αγίας Ευφη¬ 

μίας, τής ιδιαιτέρως γεραιρομένης υπό τών εικονολατρών αγίας. 

Ο μικρός σταυρόσχημος ναός του Μ αυ ρουτζάν, τής αυτής 

περιόδου ή ίσως καί εις χρόνους πρύ τής είκονομαχίας ακόμη αναγόμενος, 

είναι σπουδαίος διά τήν αρχαιότητά του καί κυρίως διότι παρουσιάζει είς 

τάς λεπτομέρειας τής εικονογραφίας (ως τόν Χριστόν είς τήν Σταΰρωσιν ένδε- 

δυμένον μακρόν κολόβιον) καί είς τόν πρωτόγονον χαρακτήρα τής τέχνης 

σχέσεις μέ τήν τέχνην τής Παλαιστίνης τοΰ 6ου καί 7°“ αΐώνος, διαφωτίζουν 

οΰτω τό πρόβλημα τής καταγωγής τών Καππαδοκικής τέχνης μνημείων του 
αρχαϊκού κΰκλου. 

Είς τήν αρχαϊκήν περίοδον ανάγεται επίσης ικανός αριθμός παρεκκλησίου 

καί ναών, έξ ών αρχαιότερος είναι ό ενεπίγραφος ναός τοΰ Τασβασλή- 

Κιλισσέ, χρονολογούμενος έξ άφιερωτικής επιγραφής είς τους χρόνους τοΰ 

Πορφυρογέννητου, μεταξύ τών ετών 913-919 μέ ομοίως αρχαϊκήν, πρωτό¬ 

γονον, καθαρώς ανατολικήν τέχνην, εντελώς διάφορον τοΰ ελληνιστικού κλά¬ 

δου τοΰ Βυζαντίου. 

Είς ολίγον μεταγενεστέρου εποχήν (διότι ό Χριστός τής άψίδος δέν 

είναι ό αποκαλυπτικός) άλλ’ είς τήν αυτήν αρχαϊκήν ομάδα ανήκει καί 

ό δ ίκλ ι τ ο ς ναός τοΰ Μ παλ έκ - Κ ιλ ι σ σέ, αΐ σπουδαΐαι, αλλά κακώς άτυχώς 

διασωζόμεναι τοιχογραφίαι τοΰ οποίου σχετίζονται πολλαχώς (καί ιδίως μέ τό 

πλήθος τοΰ έκ μαργαριτών διακόσμου καί τήν σΰγχισιν τών γραμμάτων είς 

έπιγραφάς) προς τάς τοιχογραφίας τοΰ ναού τοΰ αγίου Ευσταθίου, είς 

τάς οποίας ο άο ^τρίι. διαβλέπει έπίδρασιν άρμενικήν. 

Μέ τούς δύο αυτούς ναούς συγγενεύουν καί οί περίεργοι επάλληλοι εντός 

κώνων λαξευμένοι ναοί τοΰ Μπελή - Κ ιλ ισ σέ. Είς εξ αυτών, ό υπόγειος 

είς τύπον τρικλίτου Βασιλικής (ό επάνω ναός έχει τελείως καταστραφή) δια¬ 

σώζει τόν πληρέστερον αρχαϊκόν είκον ο γραφικόν κύκλον τής Καππαδοκίας. 

Ιδιαιτέρως πλούσιος είναι ό κύκλος τών σκηνών τής Βαπτίσεως καί αί σκηναί 

τών ΓΙράξειον τών Αποστόλων, εϊργασμέναι μέ τήν αρχαϊκήν άδράν τεχνο¬ 

τροπίαν τοΰ αγίου Ευσταθίου καί τοΰ Μπαλέκ, ενώ αί τοΰ μέσου κλιτούς 
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ρος, ενιος του μεγάλου κώνου λαξευμένος 4ν εϊδει άχανονίστου σταυρού μετά 

τρουλλου ναός ο ψερων καί τάς προσωπογραφίας ιών δωρητών, διατηρεί 

επισ,,ς εκτενείς τας σκηνάς τής Γεννήσεως καί Βαπτίσεως, συμφώνως πρός 

τον αφηγηματικόν χαρακτήρα τού αρχαϊκού κύκλου, εϊς τεχνοτροπίαν όμοΐά- 

' υσα\ κατα τον ε Ι6ΓΡ^· πρός τας κατ εξοχήν χαρακτηριστικός τοιχογρα- 

φιας του αρχαϊκού κύκλου τού Γκέρεμε καί Έλ-Ναξάρ. Έκ τών δημοσιευ- 

εντων Ιν τουτοις εϊς τδ Γ'. Λεύκωμα πινάκων με τάς τοιχογραφίας τού ναοί 

τούτου (το ύδωρ της Ελεγξεως λ.χ. καί την εϊς Αίγυπτον φυγήν-πίν. 1864 

εν παραβολή προς τον εν τφ Α' Λευμώματι πίν. 39 τού Έλ-Ναζάρθά 

η υνατο τις να εϊπη ότι η διαφορά τής τεχνοτροπίας είναι μεγάλη- 6 χαρακτη¬ 

ρισμός τρίυε ίπιείε», δεν είναι επαρκής διότι είναι διάφορος ό χαρακτήρ 

της πτυχολογιας και άλλος <5 τρόπος τής άποδόσεως τού προσώπου. 

, , ™ν ν““ν ™ν αποδιδόμενων εϊς τον αρχαϊκόν κύκλον, ώς 
είναι ο ναός των άγιων Θεοδώρων με εκτενή εϊκονογραφικόν κύκλον 

σχετιζομενον ^ το Γκερεμε, σπουδαιότεροι είναι αί τοιχογραφίαι τού ναού 

των άγιων Αποστολών τής ΣινασοΟ, τοϋ άλλως λεγομένου ναού τής 

Πεντηκοστής, αιτινες είναι απάνθισμα τών Ικτενών σκηνών τών ναών τού 

ΐοκαλ, λεπτομερώς περιγραφομένων ίπό τοϋ <3ο Ιοτρί,. άτυχώς όμως μή 
εικονιζομενων εϊς φωτογραφίας, άλλα μόνον εϊς σχέδια. 

_ Εις τών άξιολογωτέρων ναών τής Καππαδοκίας είναι καί ό ναός τής 

«γιας Βαρβαρας τοϋ Σογανλή μέ άφιερωτικήν έπιγραφήν χρονολο- 

έπι Βοσιλείου Β' μεταξύ τών έτών 1006 
και 1021. Ο διάκοσμος αυτού, άριστα διατηρούμενος, έχει πλεΐστα στοιχεία 

της αρχαϊκής εικονογραφίας (χρονολογικήν σειράν, σκηνάς άποκρύφων, απο¬ 

καλυπτικόν θέμα εϊς αψίδα) άλλά καί τής μεταγενεστέρας (Λέησιν, διακόνους 

αι ιεραρχας εις την αψίδα). Διά τόν λόγον αυτόν <5 όε ^τρί,. συνδέει τόν 

Ι“°ν. της αγ1ας Βαρβάρας μέ τάς τοιχογραφίας τού ναού τοϋ Τσαουσίν τής 

εποχής του Νικηφόρου Φωκά, καθώς καί μέ τάς τοιχογραφίας τοϋ περίφη¬ 

μου νεωτερου ναού τοϋ Τοκάλ καί θεωρεί τά τρία ταϋτα μνημεία ώς κατέ- 

χοντα μεσαζουσαν θεσιν μεταξύ τών δύο μεγάλων σειρών τών καππαδοκικών 

μνημείων των αρχαϊκών καί τών μεταγενεστέρων τών άντιπροσωπευομένων 

με τους σταυροειδείς μέ κίονας ναούς τοϋ Γκέρεμε. Παρατηροϋμεν όμως 

ενταύθα οτι αι τοιχογραφίαι τών τριών τούτων ναών εϊς τάς οποίας ό άε Τ. 

ευρίσκει και ομοιότητας τεχνοτροπίας, άντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά είδη 

τέχνης.^ Ενφ αι τοιχογραφίαι τοϋ Τσαουσίν είναι ύποτεταγμέναι εϊς ιόν 

καθαρως καππαδοκικόν χαρακτήρα τής τέχνης, όπως ούτος διεμορφώθη 4ν 

τη χωρά επι τή βασει άνατολικών έν γένει στοιχείων, πλησιάζουσαι περισ¬ 

σότερόν προς την τέχνην τοϋ τελευταίου τών αρχαϊκών ναών τοϋ Κεζετσλάρ 

«ι τοιχογραφίαι τής αγίας Βαρβάρας δταπνέονται (τουλάχιστον τινές ίξ 

αυτών) απο το ελληνιστικόν πνεϋμα τού Η™ αϊώνος τού Βυζαντίου. Καί 
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ο ίδιος άλλως τε ό άε άβΐ'ρΐι, έπ= ευκαιρία τής ερμηνείας τής τοιχογραφίας 

τής εϊς "^.δου Καθόδου αναφέρει την σχέσιν πρός τά μωσαϊκά τοΰ Δαφνιού. 

Υπάρχει βεβαίους σκληρότης εϊς τό αίσθημα τής πτυχολογιας, του φωτισμού 

και τοΰ σχεδίου, έν τουτοις ή συγγένεια πρός την βυζαντινήν τέχνην του 

κέντρου είναι λίαν αισθητή εις τήν πλάσιν και εν γένει εϊς την άπόδοσιν 

τοΰ προσώπου (ώς δεικνύει ό έγχρωμος Πίναξ 193) προσέτι δέ εϊς τήν 

αλήθειαν τής κινήσεως, τήν ορθότητα τών αναλογιών και τόν πλούτον τής 

πτυχώσεως, όπως κατ’ εξοχήν βλέπομεν εις τούς Πίν. 188, 1914, 192. Ό 

νεώτερος ναός τοΰ Τοκάλ, τό σπουδαιότερον μνημείον τής Καππαδοκίας, 

τό όποιον ό όε ^τρίτ. θεωρεί ώς τό πρότυπον τών μεσαζόντων αυτών ναών, 

έχει διάφορον χαρακτήρα συγγενεύοντα μάλλον πρός δ,τι χαρακτήρίζομεν ώς 

έμπρεσσιονισμόν εις τήν βυζαντινήν τέχνην. Ή ελευθερία εϊς τήν πλάσιν τοΰ 

προσώπου (βλ. έγχρωμον Πίν. 90), ή ποικιλία εϊς τήν έκφρααιν, ή έλαφρότης 

εϊς τήν πλουσίαν πτυχολογίαν και ή άπόδοσις όγκου, είναι αναμφισβήτητα 

μαρτυρία βυζαντινής έπιδράσεως, διαφόρου δμως χαρακτήρος τοΰ ναοΰ τής 

αγίας Βαρβάρας, τοΰ ελληνιστικού) δηλ. κλάδου τοΰ 11ου αϊώνος. 

Καθαρώτερον τό πνεΰμα τής ελληνιστικής πλαστικόιητος συναντώμεν 

έν Καππαδοκία εις τόν λαμπρόν τρίκλιτον ναόν τοΰ Ταγκάρ (Πίν. 

167- 170), τόν όποιον διεξοδικώς και μετ’ ακρίβειας περιγράφει ό άε ]φ) 

χρονολογών αυτόν εις τόν 11ον αιώνα, ιδιαίτατα δέ τάς τοιχογραφίας τής 

βορείας κόγχης, τάς οποίας ό συγγραφεΰς θεωρεί ολίγον μεταγενεστέρας τοΰ 

λοιποΰ ναοΰ. 

Τάς τοιχογραφίας τού ναοΰ τού Καραμπάς, χρονολογουμένας επί 

τοΰ νεωτέρου αυτών στρώματος εξ έπιγραφής εις τό έτος 1060, ό άε |ερ!ι. 

παραδόξως αποξενώνει από τήν ομάδα τών «βυζαντινών» ναών μέ κίονας τοΰ 

Γκέρεμε, ενώ αΰται σχετίζονται εϊς πλεΐστα σημεία εικονογραφίας καί τεχνο¬ 

τροπίας μέ τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τοΰ Καρανλέκ. Εις τάς τοιχογραφίας 

δέ τοΰ ναοΰ τούτου, καίτοι παρατηρούνται ενιαχού ανανεώσεις, υπάρχει στενή 

συγγένεια πρός τάς τοιχογραφίας τών δύο ετέρων μέ κίονας ναών: Έλμανλή 

και Τσαρέγλ. Οι τέσσαρες οΰτοι ναοί αποτελούν μίαν οικογένειαν τό Καρα- 

μπός εύρίσκεται πλησιέστερον από άπόψεως τεχνοτροπίας προς τά βυζαντινά 

πρότυπα- συγκρίνων τις λ.χ. τήν Γέννησιν τοΰ Καραμπάς (Πίν. 198) πρός 

τήν όμοίαν τοΰ Καρανλέκ (Πίν. 100) θά έλεγε τήν τελευταίαν μεταγραφήν 

επί τό άνατολικώτερον τής πρώτης. Οΰτω θά ήγετό τις εις τό συμπέρασμα 

ότι οί μέ κίονας ναοί τοΰ Γκέρεμε, αί τοιχογραφίαι τών οποίων δύνανται νά 

θεωρηθώσι ώς τά κατ’ εξοχήν τής καθαράς Καππαδοκικής ακμής έργα, χρο¬ 

νολογούνται μετά τό 1060. 

Ό ναός τοΰ Καραμπάς φέρει και κουφικάς τινας διακοσμήσεις, ώς και 

τάς προσωπογραφίας τών δο^ρητών. Μίαν έκ τούτων ταυτίζει ό (Ιο ^ρΐι. 

πρός τήν Ευδοκίαν τήν αναγραφόμενην ώς ίδρύσασαν τον πλησίον ναόν τοϋ 
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Τζαπαβαρ - Κιλισσε, αι ιοτχογραφίαι τον όκοίον είναι κατά ταύια σύγχρονοι 

Iου Ιδ“50ν:°ς πΐλ0υ ** Εύδοκίας ™Ε>χει πάλιν «ουφ,** γραφή-' 
υιη όμως εν εχεχ, νομιζομεν, διακοσμητικάν χαρακτήρα, αλλά φαίνεται 

μάλλον ως αληθής επιγραφή. Ψ 

Δυο ακόμη ναοί είναι άξιοι μνείας, διότι χρονολογούνται εξ Ιπιγραφών 

Ι3°;αΓ“·;° ~ επάλληλος θολωτός ναός „„ λν,Τρς! 
ιλ^σσε, ί δυτικός τοίχος τού οποίου κοσμείται μέ προσωπογραφίαν τής 

δωρητριας εκ του βασιλικού οίκου τού Βυζαντίου, φέρει εϊς τήν αψίδα τού 

Ζ 1212 Τ“Φη- 7 * <"*“ “* ®“^ρου Λασκαρεως καί τό 
Ε}αηθυ ,0ρΰως ^μ«?“ίνε, όάο Ι«ρ1. οτ, ή Καππαδοκία 

απετελει την εποχην αυτήν τμήμα τής Αύτοκρατορίας τής Νίκαιας. Άτυχώς 

του σπουδαίου αυτου καταγράψου ναού, ή εικονογραφία τού οποίου διαφέρει 

ΐ , ,°“ων "1ς Καππαδοκίας τοιχογραφιών, δέν κατώρΰωσεν 6 <ίε ΤεΓη1, 

να λαβή φωτογραφίας καί παρέχει μόνον ατελή σχέδια (Πίν. 145- 146). 

. Γ δβΛίρος Τέλος ναός των Τεσσαράκοντα μαρτύρων, διπλούς 
ως και άλλοι ναοί εν Καππαδοκία, χρονολογείται έξ Ιπιγραφής τώ 1216/7 

Αξιόλογης είναι ή εικονογράφησή τής Ιστορίας τών Τεσσαράκοντα Μαρτύ¬ 

ρων εϊς τον θολον και τον Ν. τοίχον τού άριστεροϋ ναού, συμφώνως πρός 

κονίαΓΥδ ™ Τ Πυν“ξαρΐων καί ποΜιΨ°ι οί φωτογραφικά) αύτών άπει- 

κα Γ ; “ ων -ΤΓ ν™ν°Ίθ« ’ί » Τής τέχνης |ν Καππαδοκία 
κατα τας αρχας του 13™ αιωνος. Δικαίως δ <3ε ^τρίτ. συσχετίζει «ύτας πρός 

τας;εωτερ«ς τού 'Ελμανλή-Κιλισσε- Ιξάγεται ούτως δτι Λιχογραφί^ τού 

Γ °?. ™;εχιζουκ τον ΧυΡιω« χαρακτήρα τής καθ’ αύτό Καππαδοκικής 
γχνης, χωρίς όμως να ευρίσκωνται Ιν άγνοίφ τής Ιξελίξεως τής βυζαντινής 

τέχνης, όπως μαρτυρεί δ πλούτος τών πτυχώσεων, ή άφθονία τών τεθλα¬ 

σμένων, αι κολπουμεναι άκραι τών Ινδυμάτων κλπ. (πρβλ. Πίν. 162) 

. Τ°ιουτον είναι τό νέον άξιολογώτατον εργον τού πατρός άε Τετρίια- 

Π.ΟΠ, τα κυριώτατα σημεία τού όποιου Ιπεχειρήσαμεν νά δώοωμεν ανωτέρω 

Ιο εργον όμως τούτο εχει καί ίδιάζουσαν σημασίαν διά τό Ιπιγραφικόν ΰλι- 

κον, οπερ συνηθροισε καί ήρμήνευσεν δ άκαταπονητος συγγραφεΰς καί περί 

του οποίου θελομεν ιδιαιτέρως πραγματευθή αλλαχού. Θά έπιτραπή μόνον 

ενταυθα να προσθεσωμεν όλίγας λέξεις έπί τού άναφυέντος εσχάτως ζητή¬ 

ματος της χρονολογήσει»; τών τοιχογραφιών τών ναών Καππαδοκίας. 

υ πατήρ <3ε >ΓΡΚ. κάμνει εις τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα σχετικά έργα 

του κυρίως περιγραφικήν καί ερμηνευτικήν μελέτην τού πλουσιότατου υλικού 

των μνημείων τής Καππαδοκίας, διά τήν χρονολόγησιν δέ αυτών δίδει τήν 

μεγαλυτεραν βαρύτητα είς τήν εκλογήν καί διάταξιν τών θεμάτων, θέτων εϊς 

οευτεραν μοίραν τήν συγκριτικήν έρευναν τής εικονογραφίας, καί ιδίως τής 
τεχνοτροπίας. ■ * 
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Τό αληθές είναι ότι ό Ο. ΜίΠοί εις τό εργον του Κοο1ιογο1ι€5 κλπ. 

συμπεριέλαβε καί έπεξειργάσθη εΐκονογραφικώς μέγα μέρος τών τοιχογραφιών 

τής Καππαδοκίας καί τά πορίσματα ταϋτα του Μΐΐΐεί: δέχεται ό όβ ^Γρίι., 

θεωρών τήν τέχνην τών χωρών τής Ανατολής ώς σπουδαϊον κέντρον ίδια- 

ζούσης εικονογραφίας, ήτις άντιτίθεται έν πολλοις πρός τήν τοϋ Βυζαντίου. 

Εσχάτως όμως ό \νεΐ£3ηά είς διεξοδικήν καί εμπεριστατωμένην κριτικήν 

τοϋ έργου τοϋ όε ^τρίι. (εν Βνκ. Ζεΐίιεείιτ. XXXVI 2. (1936) σελ. 337 κε.) 

έγγίζει εν παλαιόν πρόβλημα επαναφέρων επί τάπητος τήν παλαιάν θεωρίαν 

ότι ή Δύσις επέδρασεν επί τής Ανατολής, ενώ ή λΰσις του έκλινεν υπέρ τής 

Ανατολής κατόπιν τών ερευνών τών - δίτζν^οτνδίτί, ΜιΠεί καί άλλων. 

Έπί τινων τών παρατηρήσεων εν τοϋτοις τοϋ λΥεΐοαπά θά ήδύναντο νά 

έγερθώσιν ενδοιασμοί. Τόσον τά ονόματα τών Μάγων (Μελχιόρ, Γάσπαρ, 

Βαλτάσαρ) εις τό θέμα τής Προσκυνήσεως τών Μάγων, όσον καί ή σειρά 

αυτών (γέρων, νέος, άνήρ) είναι αληθές ότι εϋρηνται είς πλήθος μνημείων 

τοϋ 12ου αιών ο ς τής Δΰσεως, υπάρχουν όμως καί είς ναούς τής Καππαδοκίας 

(Τοκάλ I - Γκέρεμε- Έλ- Ναζάρ καί Τσαουσιν) οίτινες είναι τά κλασσικώτερα 

αρχαϊκά καππαδοκικά μνημεία· τό Τσαουσιν μάλιστα φέρει καί επιγραφήν 

χρονολογοϋσαν τάς τοιχογραφίας του «επί Νικηφόρου Φωκά» (965-969). 

Διά νά μεταστραφή ή επίδρασις αναγκάζεται ό \νεΪ£&ηά νά μετάθεση τήν 

χρονολογίαν τών ναών, παραβλέπων τήν πασιφανή αρχαϊκήν τεχνοτροπίαν 

τών ' τοιχογραφιών, ν3 άρνηθή δέ ακόμη καί τάς έπιγραφάς ώς ασφαλές 

χρονολογικόν κριτήριον. 

Τήν χρονολογίαν τών τοιχογραφιών του Καρανλέκ ζητεί νά καταβιβάση 

ό \νβί^3.Π(Ι πέραν τοϋ 14ου αίώνος και 5Τ άλλους λόγους, περί ών λέγομεν 

κατωτέρω, αλλά κυρίως ένεκα τών επιτραπέζιων σκευών (μαχαιριού, πειρυυ- 

νίου) είς τήν παράστασιν τοϋ Μυστικού Δείπνου. Είς τήν άπεικόνισιν δέ 

αυτών στηρίζει ακόμη τήν έπίδρασιν τής Δύσεως, διότι, κατά τον λΥβί^αητΙ, 

είς τήν Δύσιν έχομεν τήν πρώτην παράστασιν πειρουνίων εις τό τέλος τοϋ 

12ου αίώνος (Μικρογραφίαι τοϋ Ηογ£ιι8 Όοΐίν&πιιιιι 1195). 

Ό ναός τοϋ Καρανλέκ ανήκει είς τούς σταυροειδείς ναούς, οί όποιοι δέν 

ανάγονται είς τον αρχαϊκόν κύκλον, άλλα είς τούς «βυζαντινούς», τούς χρονο¬ 

λογούμενους υπό τού ^τρίιοιποη είς τον 11ον αιώνα, καιτοι καθ ημάς 

ή χρονολόγησες αϋτη θά ήδύνατο νά έπεκταθή μέχρι τοϋ 12ου αίώνος. Κατά 

τον 110ν όμως ή τον 12ον αιώνα παράδειγμα επιτραπέζιων σκευών καί 

μάλιστα πειρουνίων εις τάς τοιχογραφίας τών ναών τής Ανατολής καί τού 

Βυζαντίου καί εις μικρογραφίας χειρογράφων δέν ειναί τι τό μεμονωμένον. 

Είς γεωργιανόν χειρόγραφον (τετραευάγγελον τοϋ ϋ)οιιΙ:ο1ιί) άναγόμενον 

είς τον 11ον αιώνα βλέπομεν ενώπιον τοϋ Χριστού δίχηλον πειρούνιον (βλπ. 

Ο. Μΐΐΐοί, ΚθοΙιοΓοΙίθδ εΐο. σελ. 288 είκ. 271). Επίσης είς τοιχογραφίαν 

τοϋ Μυστικού Δείπνου τοϋ ναού τής Άσσίνου εν Κΰπρφ (τοϋ έτους 1106) 

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. Σπουδον, £τος ΙΓ', 30 
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ί:'Τ,£Γ,;“ ΪΛΓ^ι:- >«Τ ^ 
Καρανλέχ— προς φ δποίαν ΟΪΕX™ δΦ<"5 Τ5 * ^ εί“να ™* 
ζεύγος μαχαιριού καί πεφουνίου’ϊβλ. Γ Σω είκον°Υ0«Ψ“«ί>5 — 

Κύπρου, εκδοσις Ακαδημίας "Αθηνών 1936 Πύ^Γ Μν*>(“Ια "15 
Τ^0^'·Λ5 ο£ Αδείποιι 

τόμ. ΒΧΧΧΙΙΙ, Οχίοι-6, 1934 Πίν θΤ Ε ς V “65'-" Απ4ίΕθ10^ 
κριτα, φαίνεται δμοκ δη τα ™η ' ’ » ^ ζ Λ ζ απεικονισεις είναι δυσδιά- 

μίΗ! μόν°ν **« *** «» με 

ττ >·, / '" 1 ΧίΦνολογουμενον εις τόν ιοον «ίών™ / 3 \ ' 

Κατάλογον τομ. 2, σ. ]. άοιθ. 4ΐ2ό> ' » , Γ υΛα (εις Λάμπρου 

Ιαχών γαμων (ΜαιίΚ 22 1 φ 94 0) (ΒίέπΙΤ V Λ* ’Ϋ παρ“β°λίί5 τών β««- 
λεύχωμα Ιχδ. Τοίμα ωΙ,Λ λ”': άΤ0ΤΙσΐν * ^“ΥΡ^'χόν 

Άγ. "Ορους» ΙΙίν. 21). ΈξαχολοσΜ δ?Γ?ρ,,μδ'Τ ?“γγελια Μον!ί5 Ίβήρων 

τού 14» αιώνας, ώ; βλέπομεν εϊς γόν ΜυΖ^ εΓ ^ ^ 

(«ρχας 14» αϊώνος) μέ φν βάαιν ? , “ 5 μεν ΓΊν Μηερόπολιν 

φίαν τού τετραευαγγέλοΡ τών ’ΙβήοίνΤΊΓ** ε?5 "*ν μικ?°νΡ“- 

δέ τήν Περίβλεπτον (τού τέλους τού !4» ^ώνος) Ϊφ β-3’ ^ 67 ^ ^ 
1‘ενην «*° τά δύο μέρη (αύτό&τ ΓΙίν 120*1 ΕϊΠ' ^ "Ο0™*®»- 
χοΰ Δείπνου τ% Όμοοωη- ·Ε»„ι ’ - " . 5 Ι0ιΖ0Υ9“φιας τού Μυστι- 
(βλ. Γ. Σωτηρίου «Ή δ’ ^Τ Α!γίν,'?’ ^«νολογουμένης ιφ 1289 

Βυζαντινών σπουδών Τόμ. Β λ σελ243 χΓ^λ’ ^ Τ*®"1®· Έ*“ι<?εί“, 

18°4) **>*" (βέπε Μί1,εΓ2η^η;$41“^0^:^; 

**η - ν*ν,4· 

αρχικών τοιχογραφιών 6 8λος οιιητ / ' φΐσΐν επΐ β**σει ιών 

είς τόν πλατύν σχηματισμόν τοΰ °ποη Τ ™ ^ ^ *<* 

βΗ™ σχεσιν ^ΖΙΖΖΖ ΓΓΓ'^ ^ 0 »·«- 

δας τών παρειών καί κυρίως εις ιόν δ) ονΧαί.Άς τ“? ερυ#®ά5 *ηλϊ- 

«πάρχει στενωτάτη συγγένεια προς τα ΆΙ ^“""ί®0 τ,|ς τεΧν’Β ™ Καρανλέκ 
- ΤΥ ΡΟ? “ “λλα μνΊ1ιει« «»δ 11» καί 12» αϊώνος 

1 Η ύπόθεσις, ήν εκφέρει 6 Φ. Κουχη?ι) έσ ο' , - 
συμπόσια τών βυζαντινών» (|ν Έπετ Έτ ; 6ς 8ι? του Γεύματα, δεϊπνα κα1 

;ϊοιος νά ώμοίαξον άπλώς ΓνΗλίαΙ ^„Γ0υ “Γ'1983-- !<*>**« «γ» 
ακριβής δεν είναι μόνον ή παρεχόμενη αυτόθι . 8ΐκ'υετ“ι ** των μνημβίων ακριβής· 
επι μικρογραφιών καί τοιχογραφιών. ΊΡοφορια οτι δέν είκονίζονται τοιαϋτα 
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ι 

(Καραμπάς, Έλμαλή, Τσαρέγλ), ώστε να μή άπεχη πολύ αυτών χρονολογικώς. 

"Οσον αφόρα δμως εις τήν χρονολόγησιν τοΰ νεο^τέρου ναού τού Τοκάλ 

δφείλομεν νά όμολογήσωμεν δπ τά στοιχεία, τά όποια επισωρεύει ό \νεΐ£3ηά 

είναι τόσον ισχυρά ώστε δυσχεραίνεται πλέον ή τοποθέτησις αυτού εις τόν 

10ον αιώνα. Εις τό τε?τ.ευταίον επιχείρημα, τό οποίον φέρει ό δε ^τρίι. εις 

τήν προς τόν λνεϊξ'δπά άπάντησίν του (Κ& άαίε δεε ρΐιιε τέοεηίε ρεΐπΐυτεδ 

δε Τοςα&ΐε Κίΐίδεε επ Ο3ρρ3δοεε, εν Οπεπίαΐΐα οπδίΐαπα, τόμ. II Κόπια, 

1936), δπ τό καλύτερον μνημείον τής Καππαδοκίας δέν ήδΰνατο νά γίνη 

υπό τουρκικόν ζυγόν και μάλιστα εν επαφή προς τήν τέχνην τοΰ Βυζαντίου, 

παρατηροΰμεν δτι ή τέχνη εις τό Βυζάντιον και τάς επαρχίας τοΰ Βυζαντίου 

καί κατά τήν κατάκτησιν υπό τών Φράγκων καί κατόπιν υπό τών Τούρκων 

δέν άνεκόπη άλλ’ εξειλίχθη βαθμιαίως. "Αλλως τε ή τεχνοτροπία τών τοιχο¬ 

γραφιών τοΰ νεωτέρου ναού τοΰ Τοκάλ είναι μέν έξειλιγμένη, πολύ όμαις 

απέχει νά εχτ) δλους τούς νέους χαρακτήρας τής παλαιολογείου Αναγεννήσεως 
τών μεγάλων κέντρων. 

"Αν εγίνετο ή συγκριτική έρευνα τής τεχνοτροπίας τών κυριωτέρων 

τοιχογραφιών τών ναών τής Καππαδοκίας (μεταξύ τών οποίων υπάρχουν 

τόσαι χρονολογημένοι) θά εβοήθει τούτο σπουδαίως εις τήν κατανόησιν τής 

εξελίξεως τής τέχνης τοΰ αρχαϊκού κύκλου, τά χρονικά δρια τοΰ οποίου υπερ¬ 

βαίνουν πιθανώτατα τά καθοριζόμενα υπό τοΰ συγγραφέως. Ό δε ^τρίι. 

λαμβάνων κυρίως ύπ’ όψιν δμοιότητας εις τήν εκλογήν καί διάταξιν τών 

θεμάτων συμπεριλαμβάνει εις τόν αρχαϊκόν κύκλον έξειλιγμένας από άπό·ψεα>ς 

τεχνοτροπίας τοιχογραφίας, καίτοι παρατηρεί χάς διαφοράς. Όμοίως θά ήδύ- 

νατο νά διακριθή ό κύκλος τών υφισταμένων τήν έπίδρασιν τής ελληνιστικής 

τεχνοτροπίας τοΰ Βυζαντίου τοιχογραφιών (αγίας Βαρβάρας, τρικόγχου ναού 

τοΰ Ταγκάρ, Καραμπάς, τήν συνεχιζόμενην μέχρι τοΰ Τοκάλ II) καί νά καθο- 

ρισθοΰν οί χαρακτήρες τής ακμής τής Καππαδοκικής τέχνης εις τούς σταυρο¬ 

ειδείς μέ κίονας ναούς, οϊτινες, άν καί είναι βυζαντινοί ώς προς τήν αρχιτεκτο¬ 

νικήν, τά θέματα καί τήν διάταξιν τών τοιχογραφιών των, παρουσιάζουν έν 

τούτοις εις τήν τεχνοτροπίαν υποστολήν τών ελληνιστικών στοιχείων καί πλήρη 

άνάπτυξιν τών εγχωρίων ανατολικών. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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Παν. I. Ζεπου, ϊφηγ,μοϋ τοξ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνταγμάτων νομι 

χον Αλεξάνδρου Ίωάννον ' Υψηλάντη Βοεβόδα,Ηγεμόνας πόσης Οόγγοο- 

(ίλαχτας 18,0, μετ’ εισαγωγής καί ίσ,ορ,χής άνασχοχήσεως των Ιν αϊτώ 

θεομων, Αϋηναι, "Εχδοσις Ακαδημίας Αθηνών, 1936. Σελ. ,'+ 267. 

Δια την ιστορίαν την εθνικήν καί τήν πολιτιστικήν τήτ Ρουμανίας ή 

«φαναριωτικη», λεγάμενη, περίοδος αποτελεί αλυτον κόμβον συζητήσεων 

“ . ην την ιώευιαίον πεντηκονταετίαν, τήν επιστημονικήν καί πνεύμα- 

τικο,ν ρουμανικήν ζωήν διέτρεχε πνεύμα ακρα'του όντιφαναριιοτισμοΰ, όδη- 

γουντος εις την πλήρη αρνησιν πα'σης εδεργετικής έπιδροίσεως των φαναριωτών 

και εκδηλουμενου μέ τήν κατηγορίαν δτι παν τό σαθρόν καί άνηθικον τό 

οποίον εχει^η ρουμανική ζωή, Οφείλεται εϊς τήν φθοροποιόν επίδρασιν ’τής 

φαναριωτικης διοικήσεως. Είναι δμως προφανές διά τόν άμερόληπτον κριτήν 

οτ» λογοιμονον εθνικού φανατισμού «δημιούργησαν μίαν τόσον μονόπλευρον 

τΤμ ^νεϊται δ,ι ή ιστορία των φαναριωτών ήγεμόνων 
της Μολδοβλαχίας υπηρξεν ενίοτε μεστή παντός είδους καταχρήσεων, αί όποια, 

συνετελεσαν ασφαλώς εις τήν δημιουργίαν Ιλαστικών πολιτικών καί κοινωνι- 

κιον ηθωιγ αλλ ή διαφθορά αυτή, γνώρισμα σύνηθες εις τά καθεστώτα τής 

εποχής εκείνης και δή εϊς έκεϊνα τά όποια μετείχαν χαρακτήρας σατραπ,κού 

ώςπρ°ς Τ ασ^σιν είί? <*ρχήε, έξηρτώντο δ’ εντελώς έξ άλλου κυριάρχου ώ' 
προς την γένεσ,ν καί τήν διάρκειαν τής Ιξουσίας, δέν πρέπει νά Ικμηδενίζη 

τήν μεγαλην πολιτιστικήν προσπάθειαν, τήν όποιαν κατέβαλον οί φαναριώται 

εις τας παραδουνάβιους χώρας μέ σοβαρά, καί σήμερον δ’ έτι άπτά άποτελέ- 

σματα, προσπάθειαν, τής όποίας τήν καθ’ Ιαυτήν καί ΙΕ άπόψεως αποτελε¬ 

σμάτων μεγαλην αξίαν δέν δύναται οίίτε πρέπει νά καλύψη ή ψεγομένη υπό 

των βουμανων^εθνικοφρόνων, άμφιβόλου άλλωστε συνε,δητότητος απόπειρα 
των φαναριωτών προς Ιζελληνισμόν των βλαχικών πληθυσμών, 

ις εν των μνημείων, τά όποια άφήκεν είς τήν βουμανικήν ζωήν ή φανα- 

ριωτικη διοικησις άναφέρεται ή κρινομένη μελέτη. Αποτελεί τό μνημεΐον 

τούτο κώδικα βυθμίζονια τάς ίδιωτικάς σχέσεις ΰπό ιόν τίτλον «Συνταγμάτων 

Νομικόν», εκδοθέντα δέ τό 1780 είς ελληνικήν καί βουμανικήν γλώσσαν ίπό 

του « Ηγεμονος πασης Οΰγγροβλαχίας, Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, πάππου τού 

ομώνυμου πρωτοπόρου τής έλληνικής Ιπαναστάσεως καί ίσχυσαντα μέχρι 

του 1811,, Οΐε αντικατεστάθη ΰπύ τού ελληνικού επίσης κωδικός τού Γεωρ- 
γιου Καρατζά. * 

ν Τ^κεντρΐκ0ν κα'ι θεμελιώδες πρόβλημα, τό όποιον δημιουργεΐται εν σχέσει 
με το Συνταγμάτων, είναι αν τούτο άποδίδη δίκαιον εγχώριον ή άν άποτελή 

εκλαϊκευμένην κωδικοποίησή του ελληνοβυζαντινού δικαίου, άς τούτο Ιπέζησε 

και σιεμορφωθη^εις τό πνευματικόν κέντρον τοϋ υποδούλου Ελληνισμού κατά 

τους μετά την αλωσιν χρόνους. Ή πρώτη γνώμη, κρατούσα εν Τουμανία, 
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παραβλέπει τό θεμελιώδες γεγονός δτι ή ιστορία τού βλάχικου δικαίου είναι 

βραχύτατη άνατρέχουσα μόλις εις τά μέσα τού 17ου αιώνος καί ότι και αί 

πρώται συλλογαί αυτού ως ή ΡτανΗπ θεία Οονοτα τού 1640 καί ή Ιπάι-ε- 

ρί3Γεα Ρεοίεΐ οιι Οπηπιεζευ τού 1652 αποδίδουν δίκαιον κυρίως βυζαντινόν. 

Τήν δευτέραν γνώμην ακολουθεί καί άποδεικνΰει είς τήν προτασσομένην 

τού κειμένου τού Συνταγματίου μακράν εισαγωγήν ό κ. Ζέπος.^ 

Πράγματι από τήν εξονυχιστικήν άνάλυσιν τού συγγραφέως προκύπτει 

ότι τό Συνταγμάτων τού Ύψηλάντου αποτελεί κωδικοποίησιν τού ευρύτατα 

διαδεδομένου τότε καί εν Βλαχία ελληνοβυζαντινού δικαίου, είτε περιεχομένου 

εις τάς διατάξεις των βυζαντινών αύτοκρατόρων, είτε δημώδους τοιούτου, 

όπερ είναι γνωστόν ότι έζησεν καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ιδίαν ζωήν, 

αποτελούν τόν κρίκον τόν συνδέοντα προς τό βυζαντινόν τό άρχαίον ελληνι¬ 

κόν δίκαιον καί δι’αυτού τά δίκαια τών αρχαίων λαών τής ανατολικής Μεσο¬ 

γείου καί τής Ανατολής. 
Ούτως είς μέν τό Εμπράγματον δίκαιον, αί διατάξεις περί έμφυτεύσεως 

εν τίτλω XXXV είναι προφανώς βυζαντινής καταγωγής, είς τό Ενοχικόν τά 

θέματα τής αγοραπωλησίας καί τού δανείου καί ιδίως η έν τίτλω XXXII 

§ ιβ' διάταξις καθ’ ήν «οί κώδικες αυτοί (τών αγοραπωλησιών) νά είναι 

ξεχωριστοί καί νά φυλάττωνται πάντοτε είς τήν μητρόπολιν καί επίσκοπος μέ 

βουλλαν καί υπογραφήν τού μητροπολίτου καί τών έπισκόπων διά νά μη 

μένη υποψία αλλαγής ή δόλου» ώς καί τά εν τώ αύτώ τίτλω οριζόμενα περί 

προτιμήσεως αποτελούν επίσης προφανώς άπόδοσιν βυζαντινού καί παλαιο- 

τέρου ανατολικού δικαίου. 
Ιδιαιτέραν όμως εντελώς σημασίαν έχουν από τής αποψεως αυτής αι. 

διατάξεις οικογενειακού δικαίου τού Συνταγματίου, αί όποϊαι διέπονται από 

τήν αρχήν τής οικογενειακής κοινοκτημοσύνης έκδηλουμένης μέ τήν υποχρέω- 

σιν τών γονέων καί τών αδελφών προς προικισιν τής κόρης η αδελφής των 

έκ τής οικογενειακής περιουσίας, διαμορφουμένων κατά τό άρχαίον ελληνικον 

σύστημα τών κατά τήν περιουσίαν τής μητρος (6οηα ηιαΐει-ηα), καί ετι μάλ¬ 

λον μέ τήν διάταξιν τής § β του τίτλου XX, καθ’ ήν «”Αν όμως μία θυγάτηρ 

μετά θάνατον τού πατρός αυτής προικισθή εκ τών πατρικών μόνον ,άπο 

τούς άδε/σρούς αυτής μέ όλιγωτέραν προίκα από όσην τυχόν επροικισθη 

πρότερον άλλη αδελφή εκείνης, περιόντων ετι τών γονέων, καί συμβή νά γένη 

τούτο από ενοχήν κάταλελειμμένου πατρικού χρέους, οπού έτυχε νά άκολου- 

θήση τούς γονείς ύστερον από τήν υπανδρείαν τής πρώτης θυγατρός, καί 

τύχη μετά ταΰτα νά άποθάνη άτεκνος κανένας αδελφός πλούσιος, τότε τά 

λοιπά αδέλφια νά έχουν χρέος άφευκτον νά κάμουν ένα από τά^ δύο, ή νά άπο- 

γεμίσουν δηλαδή τήν προίκα τής δευτέρας θυγατρός μέ τήν ίδιαν ποσότητα, 

όπου καί ή πρώτη επροικισθη, ή νά βάζουν είς μέσον όλα τά ιδιόκτητα 

πράγματα τού θανόντος αδελφού καί νά τά μοιράζωνται εξ ίσου μέ την 
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αδελφήν Γ0υς εκείνην όποΰ 0ββ„ τήν όίαγωτέραν προ&(α, ^ ^ 

ΖΓοΙΖό ' η™6Λ»ς δηλαδή Γής ιών αδελφών 

έκ νΓΙ Ζ Γ-Γι’ κ“! ” είν“1 ^ ^ "»“»“*« «* ιόντος εκείνου πλουσίου αδελφού, οπου νά ίξαρκέοη είς ™ νά λάβοον καί „! άδελ- 

ι το ανηκον ανιοϊς μέρος καί νά ίπανδρευθοΰν καί αί λοιπαί αδελφοί καί 

με εξί| ή “δ«>ΐθΛοα μέ τήν δλιγωτέραν προίκα.. 

Ο εις τούς «ρρενας μόνον κατιόντας χορηγοόμενον (XX ν') Ιδια£ 

Γ :ληΡΤμ“- επί τού πατρικού οϊκου τού ,καμι ί υ Γπδ 

ΖΖΖ^ ή “* 10 *"* τής φαμίλιας, όλοκλ ρων ι η 

Ζον ' γεν"“,,? τής γνωρίμου εις Λληνικί 

. Τ° δ6υΙερ0ν μερος το5 βΦλίου περιέχει ιό κείμενον είς Ιλληνικήν καί 
ρουμανικήν του Συνταγματίου μέ τινας διορβιδσεις, ιδίως Ας πρός τήν όρθογοα 

Γ! ^ * το Ιλληνικον κείμενον. 4ν παραρτ,7μα“ι 
δε αναδημοσιεύονται δυο χρυσόβουλλα τού Αλεξάνδρου Ύψηλάντου προ 

ΓΖΖ ΙΟυ Συνταγματί0υ * τήν άπονομήν τής δικαιοοόνης 

Ή ίργαοία τού κ. Ζέπου είναι σοβαρά καί προδίδε, μακράν καί ίνδελενή 
ενασχολησιν περ. το λαϊκόν δίκαιον των παραδουνάβιων χωρών Ιν συνδυα 
σμφ και συγκρισει πρός τά λοιπά άνατολικά δίκαια, καί ιδία τό δημώδες 

αίνο υζαντινον. Εκτος δέ τής καδαρώς κριτικής της άξίας έχει καί τό πρόσ 

τών διΓφο'Γ 5 πΤυσΐΦ: Μγλυφ°ν τ»ν ομοιότητα τών λαϊκών δικαίων 
των διάφορων εθνοτήτων, τα οποία έχουν κοινήν πηγήν τάς άπλάς καί βαθείας 

Ζ7ίΖΤ:"’ ”οψ"·* 
τήν ΕένυΤδ Τ π°λ"1Βακ0ν δ?0μ°ν δν ήν,ολουθησαν, ίδια υπό 

ε£ τό Γ1"0- °1 Γ9 Τ-ν Αίμ°ν λ“0ί’ πρ05 δ-λλε 
Πό; ω π μ°” ” Ιλλ',νΐκ0ν πνευματικόν κέντρον τής 

ΓΡΗΓ. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
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Β&ηιανά Ζ-β/θ, Αηηε Οοηιηβηε-ΑΙεχίαάε Τοτηε Ιο. Ο, XXXI καί 178 

— κείμενον μετά γαλλικής μεταφράσεως εν τή Βνζ. Συλλογή τής Α$50- 

είαίίοη ΟπίΙΙαηνιε Βηάέ— ΒεΙΙεε Σ,είΙτεζ. 

Οί Γάλλοι μεταφράσται ελληνικών κειμένων στρέφοντες ιδία τήν προσο¬ 

χήν των πρός τήν επεξεργασίαν τοϋ ύφους του γαλλικού λόγου παραβλά- 

πτουσιν ουχι σπανίως τά νοήματα εν τη προσπάθεια των ταΰτη. 

Ανώτεροι διάνοιαι κατώρθωσαν εν προκειμένω νά θεραπεύσωσιν άμφο- 

τέρας τάς άνάγκας κατά τρόπον όντως θαυμαστόν. Ό Άλφρέδος ΟτοίδεΙ 

φέρ° είπεΐν μετέφρασε «τό κτήμα ές αεί» διά τής φράσεως «υηε αοφαϊδΗΐοη 

άέίϊπίΐϊνε». Αλλά τοιαΰται επιτυχίαι είναι σπάνιαι ό'σον σπάνιοι είναι καί 

οί Άλφρέδοι Οτοΐδεί;. 

Φαίνεται όμως δτι επί του σημείου τοΰτου ή Εταιρεία Οΐπΐίαιιιηε 

Βυάε —Βείΐεδ ΓεΙΙτεδ έπέστησεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν της, διότι όμο- 

λογουμένως άπασαι αί μεταφράσεις τών εκδόσεων αυτής είσίν εξόχως έπιμε- 

μελημέναι καί έθεραπεύθησαν εν αύταΐς αί άνάγκαι του γαλλικού λόγου 

χωρίς τό παράπαν νά βλάβη τό νόημα του ελληνικού κειμένου. Τινές μάλιστα 

τών μεταφράσεων τούτων παρουσιάζουσι μορφήν όντως αριστοτεχνικήν. 

Είναι γνωστόν ότι το φιλολογικόν είδος εις το όποιον διέπρεψαν ιδία οί 

Βυζαντινοί λογοτέχναι είναι ή Επιστολογραφία. Όλόκληρον τήν ευτραπελίαν, 

ήτις τήν χαρακτηρίζει θά τήν άνευρη τις καί μάλιστα έν συνδυασμφ μετά τής 

γαλατικής χάριτος είς τάς παρά του κ. Κ. ΟαΐΠαηά φιλοπονηθείσας μετα¬ 

φράσεις τών επιστολών του Νικηφόρου Γρήγορά (1927). 

Επιμέλεια, ακρίβεια καί χάρις χαρακτηρίζουσι καί τήν μετάφρασιν τής 

Άλεξιάδος “Αννης τής Κομνηνής, δι’ ής συνοδεύει τήν ουχ’ ήττον επιμελή 

εκδοσιν του κειμένου της έν τή αυτή Συλλογή Οιιίΐΐ&ιιιηθ Βαόέ — Βείΐοδ 

Εεΐίτεδ ό καθηγητής κ. ΒθΠίΑτά Εθίό1. 

Τοιαΰται μεταφράσεις θά ιήτο είιχής εργον, εάν είσήγοντο ώς διδακτικά 

βιβλία έν ταΐς άνωτέραις τάξεσι τών καθ’ημάς Γυμνασίων, εν οίς κατά προ- 

νομιοΰχον τάξιν μόνη ή Γαλλική έκ τών ξένων γλωσσών διδάσκεται. Ή ήμε- 

τέρα μαθητιώσα νεολαία καί τήν έλληνομάθειάν της θά ένίσχυε δι’ αυτών 

αλλά καί θά έμυειτο είς τάς λεπτότητας του γαλατικού ύφους, ούτινος ή 

εκμάθησις ουδόλως είναι ευχερής. 

3Αλλ5 ή νέα έκδοσις “Αννης τής Κομνηνής ενέχει καί έτέραν σημασίαν 

ως παρουσιάζουσα ήμϊν αφορμήν νά άντιληφθώμεν τό συμπαθές πνεύμα 

με θ’ ου εξετάζονται νΰν έν τή Δύσει τά Βυζαντινά πράγματα. Αυτή δ’ αύτη 

ή εκλογή τοΰ θέματος πρόκειται τρανόν τούτου τεκμήριον, καθότι “Αννα ή 

Κομνηνή ουδέποτε υπήρξε παρά τοις Έσπερίοις συμπαθής. Ό κ. Εείΐο τοπο- 

1 Ό νεωστί έκδοθείς πρώτος τόμος περιλαμβάνει τά τέσσαρα πρώτα βιβλία τής 

! Αλεξιάδος. 
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θειουμενος «πβρανω ιών προκαταλήψεων «μελέτησε μετ’ Ιμβρ.θείας τήν 

Αλεξιαδα, την ησθανθη, τήν ηγάπησε. Ουχί δέ μεβ’ άπλής συμπαθεία; άλλα 

μετά πράγματος στοργής περτέβαλε τό Θέμα του, ώς τούτο γίνετατ κατάδη¬ 

λον χαι^εκ της επιμελούς τού κειμένου τής Άλεξιάδος έκδόσεως, καί έκ τής 

γλαφυρός μεταφράσεως τήν οποίαν Ιξεπόνησε, καί έκ των αξιόλογων εν αιά 

συν εκατόν καί όγδοήκοντα σελίσι προλεγομένων του ένθα καί αΰταί ακόμη 

αι υπερβολαι τής Αννης επιεικώς κρίνονται, θεωρούμενα. μάλλον ώς ίκοή- 

κίνδυνοι π°ν<Η’' ^ °πθΙ°'' 10 ίπ^ένουν οί “απεΛούντες τήν πατρίδα αυτής 

„ ,,Η 105 ΜεΥ“λου παί όντως Οίκουμεν,κοΰ Διδασκάλου 
Κάρολου ϋιεί,ΐ ηρχισε να παράγη τούς αγλαού; αυτής καρπούς. "Αξιόν 

. , ιδιαιΙεΡ“5 προσοχής Ιν προκειμένψ τυγχάνει τό γεγογός δτι ή έκδοσ,ς 
εγενετο δαπαναις τής Αϊτοί Άγιότητος τού μουσοτραφούς Ρωμαίου Ποντί- 

φηκος Πιου του ΙΑ' καί τού γαλλικού Πανακαδημίου (ΙπείϊΙαΙ άο Ρ,-εποε) 

Υ* ™υτ0ν ή ξχ&οσίζ αΒι,1 8« χσψετισθή παρά τού Ιλληνικοϋ κόσμου 
μετ_ ενθουσιασμού, γνωρίζων δέ Ικ τού σύνεγγυς τά δπέροχα πρόσωπα τά 

οποία διέπουσι νυν Ιν Φαναρίφ τάς τύχας τής δεινώς χειμαζόμενης Μεγάλης 

Εκκλησίας είμαι βέβαιος οτι της αύτής υποδοχής θέλει τύχει καί παρ’έκείνοις. 

ΙΙαροραματα τινα παρεισέφρησαν Ιν τή εκτυπώσει του έλληνικοΰ κειμέ- 

νου, δια να φανή ίσως ότι καί αύταί αί μετ’ άκρας επιμελείας γινόμεναι Ικδό- 

σεις και ευτυχησασαι μάλιστα νά έ'χωσι πρό δφθαλμών καί στερεότυπους 

τοιαυτας είναι άδυνατον νά μείνα,σιν άμέτοχοι τούτων. Ούτως άναγινώσκομεν 

εν σ. -4,28 ελλοχε.ν, Ινώ Ιν σ. 137,ίο δρθώς λοχώντων, Ιν σ. 41,5 όμυλόγει 

εναδί,γ ταυτον αντί τού ορθού ταυτόν, Ιν σ. 77,2., κατ’ώραν, Ιν σ. 128 ι8 

αυθημερόν, εν^ σ. 150,15 έρηρεισμένας άντ! Ιπηρεισμένας. Επειδή δέ ώς 

ήλον γίνεται Ιν τή Εστορίρ τής παραδόσεως τού κειμένου, τό αύτόγραφον 

της Αννης^δεν σφζεται, καλόν θά ήτο Ισφαλμένοι ,,νές τύποι νά διωρθοΰντο 
ως π,χ. <η εν σ. 79,2. μεμαθήκεσαν, Ιν σ. 84,20 δναπεπτώκεσαν, Ιν 
σ. 1 οο, ι ε ι, σ τ η κ ε σ α ν καί ε σ τ ή κ ε σ α ν εν σ. 23,2 ι. 

Σπουδαιότερα, άλλά καί σπαν.ώτερα, είναι τά πραγμάτων ερμηνευτικά 
σφαλματα. Ουτω την Ιν σ. 44,Γ4 λέξιν κίδαρ,ς ό εκδότης Ιρμηνεύει διά 

της λέξεως Ι.ε,τε (τιαρα), Ινώ είναι γνωστόν δτι οί ίεράρχαι τής Ανατολικής 

, “701“ς’ πλ’1ν 1011 Αλεξανδρείας, Ιτέλουν κατά τήν Βυζ. εποχήν τήν λειτουρ¬ 

γίαν ασκεπείς. Ενταύθα ή "Αννα Ιννοεί τό (και>σαρίκι(ον>,τό Σαρίκι τουτέστη 

°!’ ”3^β<ώλ°ν ουτοι τήν κεφαλήν των εκτός τού ναού ευρισκόμενοι· τά 
παρελαβον δ εξ αυτών καί οί Μουσουλμάνοι υύλεμάδες. Διά τής Ιν σ. 78 ι τ 

φρασεως των «αγίων εϊχετο θυρών» "Αννα ή Κομνηνή δέν εννοεί τάς τρεις 

πυλας, δι ών επικοινωνεί ό κυρίως ναός μετά τού βήματος, αλλά τά δύο 

χαμηλα θυρόφυλλα τής κεντρικής πύλης τής επικαλούμενης ώραίας τά 

οποία κατά τό έθος περ,επτύχθη "Αννα ή Δαλασσηγή, μή δικαιουμένη’ ώς 
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γυνή νά είσέλθη εντός του βήματος διά νά έναγκαλισθή τά κιονάρια τής 

αγίας Τραπέζης όπως θά έπραττεν άνήρ ικέτης. Έν σ. 79,20 ή λέξις σιτώνες 

ερμηνεύεται οΐι&πιρδ άε 1)1 έ, έκ των συμφραζομένων όμως φαίνεται δτι ή 

λέξις δέν είναι ενταύθα ειλημμένη μετά τής αρχαίας αυτής σημασίας, άλλα 

μετά τής βυζαντινής- δ'Βεν ενταύθα σημαίνει οΰχί αγρόν σίτου άλλα σιτοβο¬ 

λώνα (αποθήκην σίτου, γαλλιστί ο-ι-ρπΐετ). Ή φράσις «6 ρηθείς Νικηφόρος 

ό Παλαιολόγος» τής σ. 98,; δέν πρέπει νά έρμηνευθή «οεΐιιί ομι’οη αρρεί^ΐί; 

Νΐοέρΐιοτε Ραΐέοΐο^αε, αλλά Νίο. Ραΐ. άοηί ηοιίδ ανοηδ ρατίέ. Ή ’Άννα 

δέν άναφέρει αυτόν όνομαστί έν τοίς ανώτερα), αλλά τούτον υπαινίσσεται έν 

σ. 97,20 έπ.. 

Τό δένδρον υπό τό όποιον κατέφυγεν ό αΰτοκράτωρ Ίσαάκιος ό Κομνη- 

νός (σ. 129,7) είναι φηγός- διά δέ τής τρις έν τοΐς κατωτέρω επαναλαμβανό¬ 

μενης λέξεως δρυς ή ’Άννα εκφέρει τήν γενικήν έννοιαν του δένδρου (ώς 

γνωστόν ή λέξις δρυς έχει τήν σημασίαν ταυτην).Επομένως ή μεν λέξις φηγός 

έπρεπε νά μεταφρασθή διά τής λέξεως ΙιεΙπε καί ούχί διά τής λέξεως οΐιεπε, 

ή δέ τρις μετ’ αυτήν επαναλαμβανόμενη λέξις δρυς οΰχί διά τής λέξεως οΐιεηε 

άλλά διά τής λέξεως αΛτε. 

Σχετικώς προς τον τίτλον του «υπάτου των φιλοσόφων», τον όποιον 

έ'φερεν ό Ψελλός έγραψα ήδη έν τφ τελευταίψ τόμφ των «Ελληνικών» δτι 

οΰτος δέν πρέπει νά μεταφράζηται γαλλιστί διά τής φράσεως 1ε Οοπδΐιΐ <1εε 

ρΐιΐΐοδορίιεδ ώς τό πράττει καί ό ήμέτερος εκδότης έν σ. ΟΕΙΓ, 17 άλλα 

απλώς 1ε δΐιριειπε ρΐιίΐοδορίιε. Έν σ. ΟΙΆ/ΠΙ, 21 έκ τών συμφραζομένων 

φαίνεται δτι πρόκειται περί τοΰ πατριάρχου Αβραάμ1 επομένως τό «πρώτος 

πατριάρχης δέν πρέπει νά μεταφρασθή διά του ρτειπΐει- ροπίΐίε. 

Προκειμένου περί τοΰ ονόματος του ίππου τοΰ Ά?νεξίου σ. 164,20, εάν 

μέν ή ’Άννα έγραψε «Σκουρίτζης» τότε βεβαίως τοϋτο έχει σχέσιν προς τό 

βαθύ χρώμα τοΰ τριχώματός του, εάν όμως, ώ; βεβαιοΰσιν οί έκδόται, έγραψε 

«Σγουρίτζης», τότε ωνομάσθη ουτω, διότι ήτο οΰλόθριξ- ή δέ έπεξήγησις 

έπρεπε νά γίνη ώς εξής «1ε ποηι ίΆ\ί αΐΐιΐδίοη &α ρόίΐ ετέριι όε Ια Ρείε», 

δέν ήτο δέ ανάγκη νά γίνη προς τοΰτο παραπομπή εις τήν έσφαλμένην ερμη¬ 

νείαν τοΰ ϋηεαη^ε, άφοΰ περί τοΰ ζητήματος τοΰτου ήσχολήθησαν έκτοτε 

πλεΐστοι δσοι σοφοί, έν οίς καί ό ήμέτερος Κοραής, έξαντλήσαντες τό αυτό1. 

Παρομοίαν παραπομπήν ποιείται ό εκδότης καί περί τής λέξεως τέμενος, ήν 

όμως ερμηνεύει δρθώς. "Οσον δ’ αφορά εις τον ναόν τών Βλαχερνών θά 

ή δυνατό νά παραπέμψη ό έκδοτης καί εις τό ΐδικόν μου σύγγραμμα «Εεδ 

Ραΐαίδ εί Ιεδ Ε^Ιΐδεδ όεδ Βίαείιεπιεδ», Αίΐιέιιεδ, 1928, τό όποιον καί πλη- 

ρέστερον ειναε ό κ. Οΐιατίεδ Οϊεΐιΐ μαλιστα εν τή δεύτερα εκδοσει τοΰ 

1 Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. έν < Αθήνα* τ. ΜΖ', σ. 37-52, Δ. I. Γεωργακά, 

«Περί τής λέξεως σγουρός καί τών συγγενών». 
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I. Παπηδοποΰλου 

Μ&ηιιβΙ (3 Άτί Βχζαηίίπ» παραπέμπει εν προκειμένω και ευ* τό ελληνιστί 
γεγραμμενον προσχεδίασμά μου «Αΐ Βλαχέρναι». Εϋτυχήσας δέ’έν ταίς με)έ 

μ0υ ν<\δ?Γ " ί» ™ *» *Φ Μ-ι ν«φ Μο^μενον ,^νμ± 

® ”®10',4μΐλεΙ Ανν“ ή ΚομνθνίΙ Μ ΤβιΛηει·, γ.Β', σ. 174 *„) 
5 να διδη ουδεμ,αν περί τούτου πληροφορίαν, Αφ,έρωσα είς αυτό όλο ’ 

χληρον χεφΑλαιον ίπό τόν τίτλον .χ* η,ίπ,οίο Ι,αΗίΙκ (ο Μ-ΤτΓ 
Ομίλων ο εκδότης εν ο. (XXIII περί τής γλώοσης τής "Αννηςπηοα 

ετε. τήν Αρχεία αφελή χρίσ,ν τρίτου εχουσαν |ν μεταιρρΑαει ώς έξήςΠ «Έάν 
η Αννα «ομίλησε γλώσσαν πλησιεστέραν πρός τό νεοελληνικόν ιδίωμα ε"γραψεν 
Ομως το βιβλίον της εί; γλώααν είς τόσον βαθμόν τεχνητήν εις οσον θά Ι„ 

Τ η εΐζ ιί|ν <5ποί“'’ επιχειρεί τις επί των ήμερων μας να νράψη 
σύγγραμμα^ κλασσικόν Απομιμούμενος τό ϋψος τοϋ Κικέρωνος». Τό πραγμα 
δεν εχει ου«σ πολλού γε καί δει. Ή "Αννα δεν γράφε, είς τήν Αττικήν 
ώστε να συμβουν ολα αύτά, Αλλ’ είς τήν συνήθη γλώσσαν των Βυζαντινά 
συγγραφέων ήτις καλείται «ττικίζουσα,· μεταξύ δέ τής μιας καί τής ι λΰ 

Χ;7λ ™ ^-ζου'4 λείΓει εκτό 
«ύΐ Ιο ΐΓ’ 7 ί° 'Τ’ 1 ™ °ύ01“δε? Πρίσμα ** «ττικίής, τό πνεύμα 

■’ β[Β^Β ,Ε,ηδ»ε· Πωςήγνοήθη τούτο; Ήμποοεΐοΐ Βυζαντινοί 

λ7γνΙςΤοί?β«0 “ν -ωνΐ“1 ^“Τ Ιξ <5ΐΙΙ™ν ™νΥΡ«φέων, ήμπορεί Ανα- 
Ζ”' β“® Τη? μο?Φ“σεως των νά βελτιώνουν τό λεκτικόν των ή 

παοίν ”ν ΤΤ“ ή °ΐΐή’ δηλ“δή ή δώ μέσ™ μ“*ρ«ίωνο« λογίας 
παραδοσεως εξειλιγμενη Κοινή μόνον περί τήν Ελληνοπρεπή μορφολογ,κήν 
ορθότητα φροντίζουσα Ποιας άλλως τε καλλιέργημά γλώσ^ς Τγρα^ 

λογος δεν Απεμακρυνθη του προφορικού; Ή δέ Απομάκρυνσ,ς είναι κατά 
οσουτον μεγάλε,τέρα καθόσον καί ή καλλιέργεια τής γλώσσης ίπήρξεν έπι- 

μελεστερα . Μονον οι ήμιβάρβαροι γράφουν όπως ομιλούν. 

Επι τού θέματος τούτου θά έπεθυμοΰμεν νά Ιδωμεν τήν Ατομικήν γνώ- 

κισμένοςΤ ’ Γ'* Φ πρ“°"σαν ^νομΑθε,αν **·",,«, καίπεπροι- 
ισμενος τυγχάνει δια κρισεως ουχί τής τυχούσης. Καί τής μεν Ιλληνομαθείας 

αυτου τεκμηριον τρανόν πρόκειται ή επιτυχής τής ΆλεξιΑδος ^άφρασΤς 

θέσω έν Ιύθα “Τ- “8"' *” τοΙ; π?°^Τ«μ™ις του, θά Παρα¬ 
θέσω ενταύθα ως δείγμα, μίαν παρατήρησίν του, ήτις μοί ένεποίησεν έ|«ιρε. 

Ρταυςώε, τών καθηγητών 

ή γαλλΧΓΖΓ Κ” "·ς ε|εΐ“°εΐς 100 Β““ΐ3"Γέ31 6 Χος 
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τικήν έντΰπωσιν και ή ας διέλαθε μέχρι τοϋ νυν τήν προσοχήν πάντων οσοι 

έ μελέτη σαν τήν Άλεξιάδα, δτι δηλαδή "Αννα ή Κομνηνή, ενώ καταφέρεται 

εναντίον τοϋ τότε Πάπα, ουδόλως χαρακτηρίζει τήν Δυτικήν Εκκλησίαν ώς 

αιρετικήν άν καί πλειστάκις τή έδόθησαν άφορμαι διά νά έκφραση τοιοϋτον 

χαρακτηρισμόν εάν αυτή ή ιδία ή οΐ σύγχρονοί της έφρόνουν τότε τοιοϋτόν τι. 

Τοιοϋτον τό εργον, τό οποίον μάς παρουσιάζει σήμερον ή Εταιρεία 

Ο. Βιιάέ — Βείΐεε Βεϋίτεδ. ”Αν ενδιέτριψα κάπως περισσότερον εις τό κεφά- 

λαιον των παρατηρήσεων, τό επραξα διά νά μή φανώ, ως λέγει ή "Αννα, δτι 

γράφω «εγκώμιον άντικρυς εΐ τι των εκείνου θαυμάζοιμι». Συνέπεσε δέ νά 

θαυμάζω εγώ πάρα πολλά εν τώ πονήματι τοϋ κ. Β. Βείό, δν ερμηνέα εχουσα 

καλείται νΰν, επευλογοϋντος τοϋ ά'κρου Άρχιερέως, ή μάννα ημών ή Πορφυ¬ 

ρογέννητος επί τοϋ διεθνοϋς βήματος νά διεκτραγωδήση τά πικρά παράπονα 

τής τυραννισμένης, τής ήδικημένης μας Φυλής. 

I. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ 

ΒάΓάηγηέ ΟΙΐ6Γ3θΗαΠ Μα^άα, Κοηείαηϋηοε Μοηοιηαείιο.τ οζάαζάτ Κοτο- 

ηά]α (19 ίάΙΙάναΙ), ΑτεΗαβοΙο^ία Ηηηξατΐοα XXII, Βυ,άαρεχ/;, 1937. 

[ΤΙιε οΫΟΐαη ο/ Οιβ Ενιρετοτ ΟοηζΙαηϋηε Μοηοηιαε1ιο$]> ονγγριοτί 

και άγγλιοή, σελ. 96, πίν. 19. 

Ή έλλειψις τής λεπτομερούς έρεύνης και ερμηνείας τοϋ είς τό εθνικόν 

μουσείον τής Βουδαπέστης άποκειμένου βασιλικοϋ διαδήματος, έφ’οΰ ή εϊκών 

Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου, ήτις θά συνετέλει είς τήν έρευναν τής βυζαν¬ 

τινής τέχνης καί των οΰγγροβυζαντινών σχέσεων ήτο προ πολλοϋ λίαν αισθητή. 

Τήν έλλειψιν ταυ την μετά ζήλου καί επαινετής προ παρασκευής άνέλαβε νά 

συμπλήρωσή ή κυρία Βότάηγ-Οόετεοΐιαίΐ περιγράψασα ακριβώς καί λεπτο¬ 

μερώς δλα τά ύπολειφθέντα τμήματα τοϋ διαδήματος τοΰτου τά διατηρη- 

θέντα έν Βουδαπέστη ώς καί είς τό νϊοίοπα αηά ΑΙδοιΑ- Μαεοιιηι τοϋ 

Λονδίνου. 

Ό χρονολογικός ορισμός των σμαλτωμένων πινάκων δεν ήτο δύσκολος· 

αί έπ5 αυτών απεικονίσεις τοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου καί 

των βασιλισσών Ζωής καί Θεοδώρας ΰποδηλοϋσιν άναμφισβητήτως τό χρονι¬ 

κόν διάστημα 1042- 50, καθ’ δ ή τριάς αυτή έβασίλευε, Δΰναται επομένως 

νά άναχθή τό διάδημα τοϋτο ώρισμενως εις τό τέλος τής ακμής τής τέχνης 

τοϋ θαλαμωιοϋ σμάλτου (Ζβΐΐοπεοΐιπιείζ) Χ-ΧΙ εκατοντ., δτε αντί τής 

πλαστικής τάσειος τής παραστάσεως επικρατεί μάλλον ή επίπεδος ερμηνεία 

των μορφών, ή οποία εκδηλοϋται κατ’ εξοχήν είς τήν διά γραμμών δήλωσιν 
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τών^ πτυχών των ενδυμασιών, τεχνοτροπία όμοιάζουσα προς τήν τής ζοιγρα- 

φικής τών μικρογραφιών (ΜίηίΒΐιπχππίΒίοιχϊ). 

, Οσον αφόρα εις τήν ερμηνείαν τών παριστανομένων μορφών του 

διαδήματος, επί τή βάσει τής ένδυμασιολογίας, ή κυρία Βάτάιιγ - 0&6Γ5θ1ια11 

καταλήγει, μετά συγκριτικήν ερευνάν άφθονου παραλλήλου ύλικοΰ, εις τό 

συμπέρασμα, οτι ή ενδυμασία του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μονομάχου 

συνενώνει Περσικά, Ρωμαϊκά και Ελληνιστικά στοιχεία. Ή βασιλική έσθής, 

ως συνέχεια τής παλαιορωμαϊκής ΙαιιίοΒ, ο λώρος, ώς διάδοχος τής ΐο£3 
ίταίιΟΒία και τα καμπάγια είναι "Ρωμαϊκής καταγωγής, μερικά δμως κοσμή¬ 

ματα τής εσθήτος, γαμμάδιον, αί στρογγυλαι προσθήκαι τών βραχιόνων και 

τα κισσοφυλλα προέρχονται από τήν ελληνιστικήν τέχνην. Ό μέχρι τών ποδών 

έπεκτεινόμένος και μέ μακράς χειρίδας χιτών, τό μανιάκιον και έν γένει ή μετά 

χρυσου,^ μαργαριτών και λίθων διακόσμησις ολου του φορέματος δεικνΰουσι 
Περσικήν επιρροήν. 

Δεν είναι εΰκολον να εΐπωμεν ώρισμένως τί είδους φόρεμα φέρει δ βασι¬ 

λεύς Κωνσταντίνος. Ή ταΰτισις αυτού προς τό συχνάκις εν τή εκθέσει τής 

βασιλείου τάξεως άναφερόμενον βασιλικόν φόρεμα, διβητήσιον (σελ. 414, 

245, 21, 192, 227 κτλ.) είναι δυνατή, παρά τήν γνώμην τού ΟγβΒβι· (Π’οπι- 

ΡΟΓΟΙΙΓ 03115 Ι’&Π Βγζ&πΙιη, σ. 51), ό όποιος νομίζει, ότι ό βασιλεύω καβαλ- 

λικεΰων συνήθως φορεΐ τό δ,βητήσιον. Τά ύπ’ αυτού δμως άναφερόμενα χωρία 

της βασιλείου τάξεως (ο. 99,608 οά. Βοηπ.) δεικνΰουσιν δτι ό βασιλεύς ίππεύων 

εφόρει πάντοτε^ τό σκαραμάγγιον και τούτο ήλλασσε μέ τό διβητήσιον μόνον 

καταβαίνων τού ίππου. Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, δπως απεικονίζεται εν τω 
διαδήματι, δεν φέρει τού ΐππεΰοντος τό φόρεμα (τό σκαραμάγγιον) ή δέ έσθής 

αυτου διαφέρει ουσιωδώς τού εις τό μουσείου τής Εγοη διατηρούμενου υφά¬ 

σματος τής VIII έκατοντ., επίσης τού £οΒε!ίπ τού Βοηιόετα· (πβλ. π. XIII, 2; 

Ογ353γ ε'νθ άν. πίν. νίΓ, IX), διότι δεν είναι εσχισμένη προ τού υπογαστρίου 

(επομένως ητο άπολώτως ακατάλληλος προς ιππασίαν) προς δέ έχει επικείμε¬ 
νον τον λώρον. 

Δι αυτό δέν επιτρέπεται νά ύποθέσωμεν δτι υπάρχει τόσον στενή 

συγγένεια μεταξύ τών ύφασμάτα>ν τής Ενοπ και τού ΒβπιΕογο- άφ’ενός, καί 

τού τού πίνακας τού Μονομάχου άφ’ ετέρου, δπως ή κ. Βάτάιιγ θέλει. Οί 

βασιλείς οί εν τοΐς ύφάσμασι παριστανόμενοι δπως ό ΚοηάθΕον (ΒνζαιιΙίοπ, 

ί, 60) εχει αναπτύξει πολύ σαφώς, φορούν τό μακρόν σκαραμάγγιον, ό Μονο¬ 

μάχος δμως τού διαδήματος ό'χι. Παρ’ δλα ταύτα μένουσιν ομοιότητες τινες 

μεταξύ των μνημονευθέντων ειδών τής βασιλικής εσθήτος, καί αί τρεις δηλ. 

είναι πολύ μακραί μέ μακράς χειρίδας καί ατενώς προσηρμοσμέναι εις τό σώμα. 

Είναι πολύ χαρακτηριστικόν, δτι ταύτας τάς ιδιότητας, μή εΰρισκομένας 

εις τήν ΙιπιΙοβ, άναγκάζεται ή κ. Βάτάιιγ ν8 άναφέρη είς τήν άνατολικήν 

(Περσικήν) τέχνην. Τί μένει λοιπόν τότε διά τήν Ιλιιικβ: Ό Κωδινό,- ίΠβ 
, , - \~ - 
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Οί£. VII, 63. έκδ. Βόνν.) μνημονεύει φόρεμά τι βασιλικόν, τή Ισθήτι τού 
Μονομάχου παρόμοιον γρανάτζα λεγόμενον καί από τών Άσσυρίων βασιλέων 

είς τούς Βυζαντινούς μεταδοθέν, τό όποιον ό Βοϊδίίβ (Όο οοπ'ηι. οοιηπι. 

425) ταυτίζει μέ τό διβητήσιον. 

Ό Κοπόδΐίον έχει προ ετών άποδείξει διά μιας σοβαρωτατης μελνετης 

του (Βγζ3Πίϊοη I, 7 κέ.) τήν τουρανικήν καταγωγήν τού σκαραμαγγίου, τό 

όποιον φαίνεται ήδη επί τού Θρακικοϋ ίππέως τών Αττικών αγγείων τής 

V έκατοντ. π.Χ. καί τό οποίον μένει σταθερώς ώς ίπποτική ενδυμασία της 

ελληνιστικής, ρωμαϊκής καί βυζαντινής εποχής. Οί Πέρσαι έπίσης χρησιμο¬ 

ποιούν αυτό, παραλαβόντες από τών Τουρανίων. Μνήμης άξια είναι τά άναφε¬ 

ρόμενα υπό ιού ΚοηάπΕον (ένθ’ άν. 8): ΟθΙίΧ οίνίΐίδαΐίοιι (ΙοπΓΒΠΪθπηθ) 

έί3Ϊ(; ΓΒΒουΙϊδδεηιοηΙ ά’ιιηε εχϊδίοηοο ηιίΙΙέηΒΠΧ εη Λείε, εοηιηιε αιΐδδΐ 

(1ε ΓείΒΐίοπδ εηΐΐΐηεΐΐεδ ϊηεεδδαηϋεδ Β,νεε Ιοδ ιηοηΒίτΙιΐοδ άε Ι’ΒΠΐίςιιε 

ΟπεπΙ, εΐ ά’ιιηε ΙαΗε πιοοδδαηίχ ανεο εΐΐεε, Ιιιίίε βιι εοιηχ άε Ιαςηεΐΐε 

εεε έίαίδ Ιατεηΐ: πηιεηέδ, ραν Ιεδ Εεδοίπδ άε Ια §ιιεττε, ά «δ’ΒάαρΙεΓ», 

εη δ’αδδίππίαηΐ Ιεδ ίοππεε άε Ι’εχίδΙεπεε άεδ ρειιρίεε Ιοπταπιειίδ. Βη 

ιεδίιιηέ, δΐ Ια Ρειχε άε Ι’ερορυε άεδ ΑτδΒείάεδ τεριιί: Ια ευΐίητε άεδ 

ηοηΐΒάεε, Ια Ρετεε άεδ δΒδδΒηΐάεε εδΐ 1ε £γρε ά’πηε ηιοπΒΓεΙιΐε ιηίΙίίαΪΓθ, 

φΐί, εοηιόαΐίαηΐ: εεδ ηοπιβάεδ, δ’ΒδδίηιιΐΒ εΐ Ιειιτδ ηιαϊΐιτδ εί εοαίαιηεδ, 

εϊ 1ειιι·5 ρτοεέάέδ άε εοπιΒηί». Δύτη ή παρατήρησις τού ΚοπάαΕον 

βεβαιούται υπό τής άρχαιολογίας, τής ιστορίας τού πολιτισμού καί τής στρα¬ 

τιωτικής τακτικής, ώς καί τών ίπποτικών φορεμάτων. Ιδιαιτέρως τούτο ισχύει 

ώς προς τό σκαραμάγγιον. 

Αί δύο χορεύτριαι τών πινάκων τού στέμματος αναλογοΰσι προς τας 

τής φιάλης τού ΙηηδΒτιιεΕ. ή οποία, άναγομένη είς τον ΙΒ'. αιώνα, προέρ¬ 

χεται, κατά τήν επιγραφήν, άπο την Μεσοποταμίαν, και πιθανώς είναι Σελ- 

τζουκικόν έργον. Ή κίνησις, ή στάσις καί ή ενδυμασία τών χορευτριών είναι 

τόσον ομοιαι ώστε πρέπει νά όμολογήση τις στενήν συγγένειαν μεταξύ τών 

δύο προϊόντων τής τέχνης. "Η Κ® Βάτάιιγ - ΟΒθδτεΙιαΙΙ νομίζει, δτι ταυ την 

τήν τεχνοτροπίαν, ώς καί τήν τέχνην τού θαλαμωτού σμάλτου παρέλαβον οί 

Σελτζούκοι παρά τών Βυζαντινών. Αλλά ό Κοδίοννζενν (8ΕγΐΤιΐεπ ιι. άετ 

Βοδροπίδ, σ. 574) άπέδειξεν ήδη το αντίστροφον. Τά υπολείμματα τής τέχνης 

ταύτης ηύρεν αυτός ήδη τήν III έκατοντ. π. Χρ. εις τά περίχωρα τού ΚιιΒβπ, 

είς τήν πόλιν τού Παντικαπαίου, όπου "Έλληνες τεχνίται διά πρώτην φοράν 

έγνώρισαν τήν νέαν ταύτην τέχνην τής πολυχροιμίας. Επίσης τό σμάλτον ητο 

γνωστόν είς τό Ιγβπ από τών παλαιοτατοιν χρονοιν. Οι τεχνίται τής φιάλης 

τού ΙηηδΕτυεΕ καί τού διαδήματος τού Μονομάχου δέν ή το άναγκαΐον νά 

άλληλοδανεισθοΰν, ήδύναντο ν’ αντλήσουν από μίαν πολύ παλαιάν κοινήν 

πηγήν, τήν Ανατολήν. 
ΤΔ,. Ζ τ-ηΤι Χι μ τΑπίτΑ1" &Τϊλ. ΤΥ|ν ίΤΙ 3 V ΚΥ ίΟ (71V Τ(θν 
Χί]ν ^ ν/ νιίΑνιι^νν^ “',νΐν*'5 ^ Ί I 
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Ευγενίου Δαρκό 

~ * «ίμ»« ή συγγραφεύς πολύ όρθώς χ„ιά ιόν τΰπον 
Τ γνωστων διαδημάτων εοΰ Εππίΐα^ χαί Ι% συλλογ% ΚΗδπεηΙ-ο δπου 

1ΓΓΥ ™δεδεμέν°1 μέ ίδΐ<^ ^ -'-δΪχαΙ ίΖ 
αλυψει μόνον το έμπροσθεν ήμισφαίρ,ον τής χ8φολήί. Λεν είνοι λοιπόν 

δοναταν™ ερμηνεύσουν τό περί οί ό λόγο, οίνε 1 λέμμα, Γε άς σΐ 
φανον Οπως ο Εόει-εοΐί (Εοε 31Ί3 εοτηρίιιπίτεε <3ε Βνζοηοο σ 99) πηη 
ενων όρθώς «νέπτοξεν, άλλο μόνον ά,ς δείδημο, * ’ **° 

Αι παρατηρήσεις τής συγγραφέας περί των διαφόρων τόπων τοϋ στέιχ 
ματος πα, του στεφάνου δειχνόουσιν ότι αότη, παρ’οίην τήν φΓπονΖ 

2’ωνΖΖ?Σωο7 ν“ "χημαιίσ? καθ“9άν ',δέαν περι τ% έξελίξε“« «*» Γυπων τούτων. Σοβαρα. ερευναι έμειναν άγνωστοι εις αυτήν (π. ν Κοηόο 
ον ΟεεΓ, 11εΛί Μλ ρΓ3ΐΐ3) ]929 ο 21() ™ 

ίδοπεη ατοΐι. ΓηβΕιίαϋδ, Κοιιι. Α&Ι. 50 Π935) 1-9 η υη\ 

χρήσιν τού χαμελαυχίου άντί τής X. έχατοντ, ανάγει εις τό τέλος τής Χΐ” 

τα δε χατασεισταμονον εις τό στέμμα άνήχοντα θεωρεΐ' ’ 

Μινα,ΐλ0 τοΤόΤα Γ! 0δ^“οΐ δώρου τού βασιλέως 
απ' αη ~ ' * ^ ^ αρχΐκα)ς στ^Μ·«. αλλά στέφανος, είχεν δμακ 
“π Ύ* 10 *«**«"«· Τ«0τ« δμο,α πράγματα περί τοϋ ΓτεφΓυ 
χαι στέμματος εχω «ναπιύξε, εις τήν πρό μιχροΰ έχδοθεΐσαν μελέτη! μου 
(30Π,. ΚοηάΛον. VII, 63. Β*** ΡΜ. ΚόζΙδπγ, XX Π3 Τ Γ” 

επ ίσης εμεινεν άγνωστος εις τήν χ. Βάεέπγ - ΟδετεοΗαΙΙ. ’ 

τής νοθΙΤτΓ^Ττ!110^^ με1έτ,1ί ™’ίι’1ς Αναί *> «πόδε^,ς 
πίναχος ό- όπη-η ^ * ΥιίΙ:0Π3 3Π^ ΑΙόοτί - Μουσεΐον διαφυλαχθέντος 
Γρ?«ώς|χΧΤα πΤ°™:εί'^ ^ **«*»«». Ή νοθεία φαίνεται 

έχ !ου“ Υεγο1ο Γ?“! Ζ ^ ^ ^ ** ^ογραφί„ς, δπως χαί 

εχουσα θέσιν είςτό,'11^ΖΖ *Τ*“ Τ"** ^ 
πίναχας αποτελεί ΛΆ' . Η πρ0σι<ολλ,>σι« ονΙω5 «κής είς τούς άλλους 
Πέτρου χαΤ-Ανδοέ Τ°ν Τά ■*“* Ιγχόλπια τών άποστόλων 

μ χΓτέοΓν δ “ Γ ’ ’“"ά γ™μην μ01’· »««*·» -ί τών μιχροτερων δυστυχώς μέχρι σήμερον μή σφζομένων πινάχων, οί όποιοι άπε 
τελουν σύνδεσμον μεταξύ τών σμαλτωμένων πινάχων χαί τού· επιδέσμου «πως 
Φαίνεται χ„τ επι το διαδήματος τού Ετπ,ίί^. Ή χατωτέρω δΓπ^’ π" 

- χΡη7°“1 8‘ά τόσον μιχρά |γιΙόλπ.« μεγ«λ1!ρ1 

σε^Τώ!5· Γ“' κη1 έμπ°δίζεΐ Κ“1’ °ωέν τήν πα^ν «6*®» εί« τήν σειράν των ετερων πινάκων. ® 1 

"Οσον άφορά είς τήν Ιστορίαν τού διαδήματος τούτου δννάιτεθα νά 

“^Ζσ^ς^ί|;;ΐ,θ,ϊνδτη™' δ" “ μέαου 
ις τιμ Ουγγαρίαν. Επί τών χρόνων του Μονομάχου αί 

σταυροφοριαι δεν είχον αρχίσει ακόμη καί οί Ούγγροι σταυροφόροι δέν 
διηρπασαν τον βασιλικόν θησαυρόν τού Βυζαντίου. Ή άποστολή τ!ότου τοϋ 
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διαδήματος είς τον ρήγα τών Ούγγρων Άνδρέαν I. (1047-61) εγινε ακρι¬ 

βώς διά τήν αυτήν αιτίαν και τον αυτόν σκοπόν, ώς τριάκοντα έτη βραδΰτε- 

ρον ή δωρεά του περίφημου στεφάνου (του κατωτέρου μέρους του αγίου 

Ουγγρικού στέμματος) εις τον ρήγα Γεωβίτζ I. υπό τοΰ βασιλέως Μιχαήλ 
τοϋ Δοϋκα. 

Ό Άνδρέας έλαβε τήν -θυγατέρα τοϋ ορθοδόξου πρίγκιπας τοϋ Κίεβου 

ώς γυναίκα και εκτισεν ορθόδοξα μοναστήρια εις Ουγγαρίαν, ή δ’ επί τον 

•θρόνον άνάβασίς τοϋ συνέπεσε μέ ίσχυράν πάλην κατά τής δυτικής εκκλη¬ 

σίας. "Ολα αυτά ήδύναντο νά προκαλέσουν τήν ελπίδα είς τό Βυζάντιον, οτι 

ό Άνδρέας ευκόλως θά είσήρχετο είς τήν σφαίραν τής επιρροής τοΰ Βυζαν¬ 

τίου, ώς υπήκοος αύτοϋ. Ταϋιην τήν ελπίδα εκφράζει τό είς αυτόν στελλόμε- 

νον διάδημα τοΰ Μονομάχου, ο όποιος, διαλϋων τά στρατιωτικά κτήματα 

καί παραιτούμενος ενός μονίμου στρατού έπρεπε νά ζητήση τήν στρατιωτι¬ 

κήν ύποστήριξιν τοϋ κράτους του διά τής αρωγής τών ξένων ηγεμόνων. 

Ή μελέτη τής κ. Βάτ&ηγ - 01)6Γ3θ1ια11 πραγματεύεται λεπτομερώς δλα 

αυτά τά προβλήματα καί εάν ύστερή ώς προς συμπληρώσεις καί διορθεάσεις 

τινάς, αποτελεί δμως οριστικήν πρόοδον διά ιήν τεχνογραφικήν ερμηνείαν 
τοϋ διαδήματος τοϋ Μονομάχου. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΡΚΟ 

Ζ.Θ5 (ίβ$ αοίβ5 (1υ ΡαΜζΓοαί άα Οοηβίαηίίηορίε. ΎοΙ. /. £β$ 

αοί6$ ά€5 ΡαίΗατεΗεε. Ραχε. II. Ρεε Ρεχεείβε άε 715 ά 1043, ρατ 
V. Οευπιβ/. *Εκδ. Ροεΐί Αεεηνιρϋοηιείαβ αιαίεεάοιιεηεεε. 1936. 

Σελ. XXIII + 267. 

Μετά πάροδον τεσσάρων ετών από τής εκδόσεεος τοϋ πρώτου τεύχους 

τών Πινάκων εγγράφων τών ίΐατριαρχεάον Κωνσταντινουπόλεως εύρισκόμεθα 

είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άν αγγείλω μεν από τών στηλών τοΰ περιοδικοϋ 

τούτου τήν εκδοσιν τοϋ δευτέρου τής έξ εννέα τευχών άποτελεσθησομένης 

σπουδαίας ταύτης συλλογής. (ΙΤρβλ. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. 9. σελ. 453 -458). 

Τό τεύχος τούτο συνεχίζει τούς πίνακας από τοΰ άριθ. 325 καί φθάνει 

μέχρι τοϋ άριθ. 855, περιλαμβάνει δέ τήν από τής άναρρήσεως είς τον 

πατριαρχικόν θρόνον Γερμανού τοϋ Α' (715-730) μέχρι τοϋ θανάτου Αλε¬ 

ξίου τοΰ Στουδίτου (1025- 1043) περίοδον, τουτέστι τήν από τοΰ έτους 715 

μέχρι τοϋ 1.043 σπουδαιότατη ν, πολυτάραχου καί περίπλοκου περίοδον τής 

εκκλησιαστικής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου. 

"Οσον αφόρα είς τήν παράδοσιν καί διάσωσιν τών κειμένων τών εγγρά¬ 

φων η περίοδος αυτή είναι πΛουσιωτερα τής προηγούμενης. Ούτως εκ ίων 
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Α. Σιγά λα 

Τε 0νΤρΤ™ν “^μών· ™ν 289 «Φϊ*™ ™ ελληνικόν κείμενον 
εκ* ολοχληρον ε™ εν μερει (εννέα έγγραφων) μόνον. Άφ’ ετέρου κ,στο- 

ποιουμεν και Ινναυθα την απώλειαν τού κεψένου ΰπερδιακοσίων Ι„ τών 

μνημονευόμενων εγγράφων. Έλαχίστα,ν |ξ αύιών σώζεται μόνον ή μετάφρασ,- 

εις ξένην γλώσσαν (λααν.κήν ή άρμενικήν η σερβ.κήν), δυο δέ πάλιν ή από- 

οσις εις την απλήν ελληνικήν γλώσσαν (πρβλ. άριθ. 337 και 338). 

Κατα τον Οπ,,,ιοί 13 έγγραφα είναι πλαστά> 26 άμφ,βόλου γνησιόεη- 

τος, δεν γνωριζομεν δε την ακριβή χρονολογίαν διακοσίων περίπου. 

Μς ητ° φυσικόν, καί εις τό τεύχος τούτο ήκολούθησεν 6 Οτυπιεί τήν 

Τών'π ?Ζ',ν’ σ”μπε5ΐέλα|3ε δι>λαδί> ™ επίσημα έγγραφα τά έκδοθέντα ΰπό 
Πατριάρχων της περιόδου ταΰτης κατά τό διάστημα μόνον τής ενεργού 

πατρίαρχεκ,ς έκαστου αΰτών καί τάς πράξεις τής Ένδημοόσης Συνόδου 

Εργα επομένως θεολογικά, λόγοι, όμιλίαι, ιδιωτικά! έπιστολαί, ιδιωτικά 
έγγραφα των Πατριάρχων, παραλείπονται. 

πα„ Ανμ°Β ν“ »“β«ηΐί<ί®ω ένταϋθα τό έξης. Τά ΰπό τού Οπτηιοί 

Γ ΓτάΤεη ,Χ^α ««ον», *ς %ουν εις τάς εκδόσεις 
η εις τα περιεχοντα αυτα χειρόγραφα, Ινίοτε δηλαδή μετά τών συνήθων 

σφαλμάτων. Και οσάκις μεν πρόκειται περί πρωτοτύπου εγγράφου ή περί τίνος 

λεξεως ^διφορούμενης έχει καλώς. Πολλά δμως τών κειμένων Ιλήφθησαν Ιξ 

αντίγραφων εν χειρόγραφό,ς σφζομένων ή καί εκ κακών εκδόσεων. Είςτοιαύτας 

όμως περιπτώσεις επιτρέπεται ή διόρθωσις τών οφθαλμοφανών σφαλμάτων 

τ« όποια ουδέποτε θά διέπραττεν ή Γραμματεία τών Πατριαρχείων, καί τά 

οποία άποκρουει ή γνωσις τών κανόνων τής στίξεως.Οδτω π.χ. θά άνεμένομεν 

, 11χ' Αγιας Πολεως (=Ίερουσ«λήμ) κατά τά προηγηθέντα 
Αντιόχειας και Αλεξάνδρειάς, σελ. 29 στίχ. 1 Ιξ Ιπηρείας, σελ 32 στίχ I 

σελ 35 σΤ ίΓ - (Τ5 π£><ίκεΐΤ“1 Ινιαίθ” πε<?1 τυπογραφικού λάθους), 

πό) Τ κ“™ σννΐαξεων »«'' ατίχ. 20 Κωνσταντίνου- 

Γλ 27 σ 4 · *“ Τ“? ίγίας' 0ελ' 124 3 Άρμενιακών, 
σελ. 12, στίχ. 4 εκ των κάτω και σελ. 128 στίχ. 4 Ικ τών άνω άσηκρήτις 

ενταύθα ξεκάρφωτον, σελ. 151 στίχ. 7 έκ τών κάτω γράψω μεν, σελ 202 

2 8 ’1γ0υμε:ε· 08λ· 237 σιίΖ· 9 <* ™ν κάτω Ξιφιλίνου, σελ. 249 

στίν 28μ°ν·” V ια’ 26,° οιίχ· 11 Φιλίππων κατά τό φιλίππων 
, ?8 κα1 ^ 261 σ“Ζ· 1 “ «»ν κάτω Φιλίππων, σελ. 260 στίχ 17 

* V χατω Φίλιππων και Θεοδοσίαν κατά τό αμέσως προη¬ 

γούμενο,. Ααμπουδιος, σελ 362 στίχ. 11 εΰλογημενων. "Ανέφερον δσα 

περιηλθον εις την «ντίληψίν μου κατά τήν άνάγνωσιν, έκτος τών ΰπό τού 

, 1 Πελ' 26ί> αναγραφομένων διορθώσεων καί ιών είς τήν στίξιν 
αναφερομένων. * 1 τι?ιν 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 
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ΑΙ&ετί ΕΗτΙιαεάί, ΪΕβτΒΰ/βηιηο- ηηά Ββ$1αηά άβτ Ιια£ΐθ£ταβϊιήεΐιεη 

πηά ΙιοιηΐΙείΕεΙιεη Βίίβταίητ άβτ ξτίβείιίεείιεη Κϊτεΐιβ νοη άβη 

Αη/άηξβη Μ$ ζηιη Εηάε άβο 16. /αΐιτίιηηάετΒ. Ετοέβτ ΤβίΙ, Όίε 

ϋύετΙΐε/εηιη£. 5 Εΐε/ετηηξ (οελ. 593-717 και I. - Ε VIII) και //. 

Βαηά 1. Είε/βηιη^ (σελ. 1-144)./. Ο. ΠνητίεΙιε ΥετΙαξ, Εβίβζί§ 19371. 

Ό καθηγητής Ετίιαι-άί:, συνεχίζουν τήν έκτύποοσιν του ώς άνω περι¬ 

σπούδαστου έργου του, παρέδωκεν είς τήν δημοσιότητα κατά τό λήξαν έτος 

δυο είσέτι τεύχη, ών τό μέν πρώτον αποτελεί τό τελευταίον μέρος τού πρώτου 

τόμου και τήν αρχήν τού δευτέρου, τό δέ δεύτερον αρχήν καί έξακολούθησιν 

τούτου. 

Έν τω μετά χεΐρας πρώτφ τεύχει, συνεχίζεται ή εκθεσις τών μηνολογίων 

τών μηνών Μαρτίου — Αΰγούστου καί παρέχονται προσθήκαι καί διορθώσεις 

κατά σελίδας είς τά μέχρι τούδε έκδοθέντα (σελ. 702-717). Έν τφ αύτφ 

τεύχει άρχεται εν συνεχεία ο επόμενος τόμος (σελ. Ι-ΠνίΙΙ.), οστις συνεχίζεται 
καί έν τω επομένφ τεύχει (σελ. 1-144). 

Τού τόμου τούτου προηγείται πρόλογος, έν φ ό σ. έπεξηγεί τό περιεχό- 

μενον τής έν αύτφ περιλαμβανόμενης επιστημονικής αυτού έρεύνης έπί τών 

μαρτυρολογίων, ή τις ειχεν άνατεθή αύτφ υπό τού αειμνήστου διδασκάλου 
ημών Α. νοη Ηαπι&ςίζ. 

Ό σ. εκθέτει τά τής επιπόνου εργασίας του προς γνωριμίαν αυτού 

μετά τών χειρογράφων καί αναφέρει τάς σχετικάς δυσχερείας, μετά τών οποίων 

είχε νά παλαίση. "Ενεκα ακριβώς τών ανυπερβλήτων τούτων δυοχερειών 
πολλά χειρόγραφα τώ κατέστησαν απρόσιτα. 

Ή συστηματική έπειτα κατάταξις τών διαφόρων χειρογράφων καί τού 

εν αύτοΐς περιεχομένου άνομοιειδούς υλικού άπετέλεσαν τό σπουδαιότερον καί 

έπιπονώτερον τμήμα τής εργασίας του, είς δ έν τούτοις σπουδαίως έβοηθήθη 

ΰπό τού Μηνολογίου τού Μεταφραστού, τού άνήκοντος είς τό τρίτον μέρος τού 

ι' αίώνος. Τά προς έρευναν χειρόγραφα κατετάχθησαν είς τέσσαρας ομάδας: 

Είς τήν προότην ομάδα περιλαμβάνονται τά χειρόγραφα (περίπου 230) 

τών μηνολογίων τού Μεταφραστού, τά οποία διαιρεί είς τρεις κατηγορίας, 

τήν τού «βραχύτερου», τού «εΰρυτέρου» καί τού «μικτού Μεταφραστού». 

Ή δεύτερα όμάς (έκ 10 περίπου χειρογράφων) άποτελείται από τά δύο 

αύτοκρατορικά μηνολόγια τού ια' αίώνος, τά όποια χαρακτηρίζονται διά τών 

εις τό τέλος περιεχομένου εύχών υπέρ τού αύτοκράτορος. 

Ή τρίτη όμάς (έκ 49 περίπου χειρογράφων) διακρίνεται έκ τού δτι τά 

είς ιαύτην άνήκοντα μηνολόγια ούδεμίαν σχέσιν έχουσι προς τά κείμενα τού 

1 Πρβλ. ήμετέραν βιβλιοκρισίαν έν τω ΙΒ'. τόμφ τής «Έπετηρίδος τής Εταιρείας 
τών βυζαντινών σπουδών» σελ. 520 - 523. 

■> 
ΕπετΗΡίε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαων, §το$ ΙΓ'. 31 
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Μεταφραστου. Τέλος ή τέταρτη όμάς, εκ 253 περίπου χειρογράφων, περιέχει 

μεταγενεστερας ομιλίας και πανηγυρικούς. Περιέχει δέ έκαστον των χειρο¬ 
γράφων το κείμενον ενός μονομερώς συγγραφέως. 

. Το σύνολον των χειρογράφων των τεσσάρων τούτων δμάδων άνήρχετο 
εις 54ο περίπου χειρόγραφα, των οποίων ή συστηματική κατάταξις πολύν 

παρεσχε κοπον είς τον σ. διά τό άνόμοιον αυτών. Ένεκα τοΰτου δεν κατωρ- 

;ωίΐη να π?οσ«ρμοσθοΰν εΐς την κατάταξιν ταύτην των ώς άνω τεσσάρων 

ομάδων παντα τά χειρόγραφα. Τά άπομείναντα χειρόγραφα διαιρεί ό σ. εΐς 
πεντε περαιτέρω ομάδας: 

, Τί)Γ πρώτην τ^ν πε(?Μούσαν άγιογραφικά καί ομιλητικά κείμενα άσχετα 
προς τους εορταστικούς κΰκλους, τά οποία ό σ. άποκαλεΐ «μή μηνολογικάς 

σύλλογος». Ταυτα ησαν προωρισμένα διά την κατ' ιδίαν αναγνωστικήν χρήσιν 
των μονάχων, κληρικών καί λαϊκών, είναι δέ περί τά 300 χειρόγραφα. 

. .77 δδυτέραν δμάδα αποτελουσιν 100 περίπου χειρόγραφα περιέχοντα 
ομιλίας αναφερομένας εΐς αποστόλους, μάρτυρας, άσκητάς καί λοιπούς άγιους. 

Ιην τρίτην ομάδα έξ 152 περίπου χειρογράφων, τήν οποίαν ό σ. απο- 

καλει «μονομερή παράδοσιν», περιέχουσαν άγιογραφικά κείμενα άναφερόαενα 
εις ωρισμενους αγίους. 

Τήν^ τέταρτη ν δμάδα άποτελουμένην άπό τάς εΐς 105 χειρόγραφα περιε- 

χομενας ακολουθίας περιεχοΰσας μετά τών φσματικών και τυπικών στοιχείων 
αυτών και αγιογραφικά κείμενα. 

Γην πέμπτη νομάδα άποτελουμένην εκ 390 περίπου χειρογράφων πατέ¬ 

ρων και βυζαντινών θεολόγων, εν τοΐς όποίοις περιελήφθησαν άγιογραφικά 
κείμενα περί τών σχετικών συγγραφέων. 

ν ^-λλ έκτος τών άμεσων τούτων πηγών, ό σ. είχε προ όφθαλμών καί 

τας έξης: 1ον) παραπομπάς εξ άγιογραφικών καί ομιλητικών κειμένων ευρι¬ 

σκόμενός εις άλλα εκκλησιαστικά συγγράμματα, πρακτικά συνόδων καί ανθο¬ 

λογίας, ως, φέρ’ εΐπεΐν, τά παρ’ Εύσεβίω ευρισκόμενα αποσπάσματα περί τών 

μαρτυρίων του Πολυκάρπου Σμύρνης καί τών μαρτύρων Λουγδούνου καί 

ΰιεννης καί 2<”) μεταφράσεις Ικ τής ελληνικής άγιογραφικής φιλολογίας εΐς 

αλλας γλωσσάς καί ιδία τάς άνατολικάς, τάς σλαυϊκάς καί αυτήν τήν λατινικήν, 

εις ας πλειστα στοιχεία τής ελληνικής παραδόσεως διετηρήθησαν. 

, °9σ· επεξηγων τήν μέθοδον τής εργασίας του τονίζει 10ν) δτι περιω- 

ρισθη εις τό ιηιηίπιιπη τής παλαιογραφικής ερεύνης τών χειρογράφων, τά 

οποία είχε προ οφθαλμών, παραμελήσας εν πολλοΐς και αυτήν ετι τήν περι¬ 

γραφήν των χειρογράφων, ενεκα των τεχνικών δυσχερειών, μετά τών οποίων είχε 

να παλαιση. 20ν)~ δτι διά τούς αυτούς τεχνικούς λόγους εΐς τούς καταλόγους 

των αγιογραφιών καί ομιλητικών κειμένων περιορίζεται νά αναφέρη τήν 

αρχήν μονον αυτών καί μάλιστα εκ τούτων μόνον τών γνωστών εκ τών χειρο¬ 

γράφων τής πρώτης χριστιανικής καί τής βυζαντινής εποχής. Τών αεταγενε- 
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στέρων χειρογράφων ή αρχή δεν άναψέρεται και δια τούτο τα εν τφ τίτλω 

τού συγγράμματος «απ’ αρχής μέχρι τέλους τού 16ου αΐώνος» άναφέρονται 

μόνον εΐς τά χειρόγραφα, ούχί δέ καί εΐς τά κείμενα. 3ον) παρέχει αύστηρώς 

τά υπό τών χειρογράφων άναφερόμενα ονόματα τών συγγραφέων τών ομι¬ 

λητικών κειμένων, χωρίς νά έπεκταθή εις τό ζήτημα τής γνησιότητας αυτών, 

περιορισθείς ώς προς τούτο εΐς δλίγιστα μόνον κείμενα. 4ον) σχετικώς προς 

τά ονόματα τών μαρτύρων καί άγιων διετή ρήσε τάς γραφάς τών χειρογράφων 

καί συναξαρίων τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή παρατηρουμένη συνεπώς δια¬ 

φορά γραφής δέον νά άποδοθή είς τάς εμφανιζομένας παραλλαγάς καί ούχί 

εΐς τυπογραφικά λάθη. Τούς αγίους καί μάρτυρας τής δύσεισς αναφέρει διά 

τών λατινικών αυτών ονομάτων πλήν τών έχόντων ελληνικά ονόματα. 50ν) ή 

περιγραφή τών κειμένων γίνεται έν συντομία έν τφ α' μέρει εν άντιθέσει 

προς τό β' όπου εξετάζονται εγγύτερον κατά κατάλογον διαιρούμενον εΐς 

5 μέρη α) άγγελοι καί άγιοι τής Π. Δ·, β) άγιοι τής Κ. Δ, γ) μάρτυρες τών 
ρωμαϊκών διωγμών (συμπεριλαμβανομένων καί τών Περσών μαρτύρων), δ) 

παλαιοχριστιανικοί άγιοι μέχρι τέλους τού ζ' αΐώνος (συμπεριλαμβανομένων 

καί μαρτύρων τής μεταγενεστερας εποχής) καί ε') βυζαντινοί άγιοι άπό τών 

αρχών τού η' μέχρι τών μέσων τού ιε' αΐώνος (συμπεριλαμβανομένων καί 

τών νεομαρτύρων). 

Τά ομιλητικά κείμενα διαιρούνται εΐς δύο μέρη, τά άναφερόμενα είς τάς 

δεσποτικάς καί θεομητορικάς έορτάς καί δεύτερον τά άναφερόμενα είς τάς 

λοιπάς κινητάς έορτάς. Είς τό τέλος τού δλου έργου άκολουθούσιν άλφαβη- 

τικοί κατάλογοι τών χειρογράφων (κατά βιβλιοθήκας) τών μαρτύρων, τών 

αγίων καί τών συγγραφέων. 

Έν τέλει ό σ. τονίζων δικαίως τάς δυσκολίας, άς παρουσίασεν ή συγ¬ 

γραφή συγγράμματος, δΓ ήν έπρεπε νά ληφθούν ύπ’ δψει περί τά 2750 

χειρόγραφα, ζητεί τήν επιείκειαν διά τάς τυχόν παραλείψεις καί εκφράζει τάς 

ευχαριστίας του προς πάντας τούς συντρέξαντας αυτόν είς τό δυσχερέστατον 

επιστημονικόν έργον του. 

Μετά τον πρόλογον τούτον, έν φ, ώς βλέπει ό άναγντοστης, δ σ. άναλύει 

τήν δλην επιστημονικήν αυτού εργασίαν, ακολουθεί άλφαβητικός κατάλογος 

τών βιβλιοθηκών είς ας ύπάρχουσι τά χειρόγραφα, τά οποία έν τή επιστη¬ 

μονική αυτού έρεύνη εΐχεν ύπ’ δψει, σημειών δΓ αστερίσκου τάς βιβλιοθήκας, 

τάς οποίας δ ίδιος δ σ. έπισκέφθη. Διά τού καταλόγου τούτου περατούται 

καί τό περιεχόμενον τού πρώτου μετά χεΐρας τεύχους. 

Έν τφ δευτέρφ τεύχει τφ περιέχοντι τό πέμπτον μέρος, εξετάζει δ σ. 

τούς αρχαίους πανηγυρικούς καί τά όμιλιάρια, διαιρών αυτά εις πεντε 

παραγράφους. Έκ τούτοη- έν τφ μετά χεΐρας δευτέρφ τεύχει περιέχεται 

ή Η παράγραφος περί τών ετησίων, ή 2α περί τών εξαμήνων πανηγυ¬ 

ρικών καί μέρος τής 3”ξ παραγράφου περί των ιταλοελληνικών ετήσιων και 
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εξαμήνων πανηγύρι, ίξ *, περι4χονιαι μόνον οί Ιιήσιοι πανηγ1)ρ,κ0. 

Είναι περιττόν να τονίσω δτι ή εις τα δυο νέα τεύχη παρεχόμενη Ιπιστη- 

μ νίκη ερευνά εενα, απολύτως τής αύτής πο.ότητος πρός τήν εις τά προη- 

γ μένα τεύχη περτεχομενην καί περί ής ή Ιν σελ. 520-3 ιού τελευταίου 

τομου της Επετηρ,δος βφλίοκρτσία μου. Ή Ιπ,στημοντκή εργασία καί 

ρ υνα ιακρινεται και παλιν διά τήν συστηματικότητα, τήν προσεκτικήν καί 

λεπτολόγον κριτικήν της, Ιδί, άς πρός τάς γενομένας έκδόσε,ς τών χε,ρογράφων. 

. -“Ζ^μ^α^κχειαν αποπεράτωσιν τής Ικδόσεως τής πολυτίμου Ιπισιημο- 

νικης ερευνης ητις θά άποτελέση θησαυρόν πολύτιμον, κατ’ άμφοτέρας τάς 

έννοιας της λεξεως, διά πάντα άσχολούμενον μέ τήν ιστορίαν τών ιερών προ¬ 

σώπων της Εκκλησίας, τά όποια ύπήρξαν οί δημιουργοί τής έκκλησιαστικής 
ιστορίας. 1 

ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 

ΕΓΓΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνεδρία 74η τής 6'»/« Νοεμβρίου 1937. 

Προεδρεία τον τακτικού Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Λνοδουνιώτον. 

Ό εταίρος κύριος ’ί. Παπαδόπουλλος έ'καμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα «αί 

παρά τήν πύλην τοϋ "Ρωμανοϋ μά.χαι».Ό τομεΰς, είπε, τών χερσαάον τειχών 

του Βυζαντίου από τής πύλης τής Άδριανουπόλεως μέχρι τής τοϋ "Αγίου 

Ρωμανού έθεωρεΐτο ανέκαθεν υπό τών επιδρομέων ώς τό εύπαθέστατον 

μέρος του περιβόλου, καίτοι οί ένοικοι είχον λάβει εγκαίρως τά μέτρα των 

δχυρώσαντες καταλλήλως τό τμήμα τούτο, εις δ, χρείας τυχοΰσης, συνεκέντρουν 

τό άριστόν τών δυνάμεων των. Άν δέ ^Αλέξιος ο Κομνηνός και Ανδρόνικος 

Γ' δ Παλαιολόγος κατώρθωσαν εντεύθεν νά καταλάβωσι τήν Κιον/πολιν, 

τοϋτο οφείλεται εις προδοσίας, κατά μάρτυρας Άνναν τήν Κομνηνήν καί 

Νικηφόρον τόν Γρηγορών. Ή γνώμη περί τοϋ εύπορθήτου τοϋ ειρημενού 

τομέως εμορφώθη εκ τοϋ γεγονότος δτι οϋτος, έρπων επί τών ομαλών κλι- 

τϋων τοϋ έκτου καί τοϋ εβδόμου λόφου επιτρέπει εις τόν έξωθεν τών τειχών, 

καί δή πρός τό μέρος τών πηγών τοϋ ποταμοϋ Λΰκου ευρισκόμενον, νά επι¬ 

σκόπηση τό ένδον τών τειχών και δή τήν κοιλάδα τοϋ ποταμίου, τό όποιον 

εκβάλλει εις τήν Προποντίδα, παρά τήν Βλάγκαν. 

Εναντίον τοϋ τομέως τοϋτου έπετέθη καί δ Μωάμεθ ό Β' στήσας τό 

στρατηγεΐόν του επί τοϋ έναντι τής πύλης τοϋ Αγίου Έωμανοϋ λοφίσκου, 

τοϋ νΰν καλουμένου Μάλτεπε. Ό Πορθητής, άν καί διέθετε πολυάριθμον 

στρατόν και τηλεβόλα, πολεμικά δήλα δή μέσα άφαντάστου διά τήν εποχήν 

εκείνην άποτελεσματικότητος, οϋδέν επί δίμηνον κατοόρθωσε, γνωρίζομεν 

μάλιστα δ'τι, πρός στιγμήν, άπεφάσισε νά ?ώση τήν πολιορκίαν, ήν άπόφασιν 

καί θά επραγματοποίει, άν μή έπήρχετο δ μοιραίος τραυματισμός τοϋ Ίου- 

στινιάνη, δ στις έκρινε τόν δλον αγώνα. 

Κατά τόν άνακοινοϋντα, ή πόλις ήμΰνθη άποτελεσματικώς επί μακρόν 

διά τόν εξής λόγον. Ό πορθητής βάλλων διαρκώς κατά τοϋ αϋτοϋ τομέως 

καί βλέπων τήν φριχτήν τών τειχών εις τό σημεΐον τοϋτο καταστροφήν — 

περί ταϋτης μαρτυρεί καί ή εντελής κατά τό μέρος αυτό καταστροφή τοϋ 

τείχους—ένόμιζεν δτι τό έργον του προχτορεΐ κανονικώς, δι3 δ καί δεν έπε- 

ξέτεινε τήν δράσιν τοϋ πυροβολικοϋ του μετά τής αύτής έντάσεως καί εις 

άλλα τοϋ περιβόλου σημεία, Δεν άντελαμβάνετο δτι οί πολιορκοϋμενοι είς 
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Έν συνεχεία διέλαβε περί σχοινοβατικών παιγνίων, και σχοινοβατών 

άπαριθμήσας τά διάφορα επικίνδυνα παιγνίδια αυτών και τέλος περί θαυμα¬ 

τοποιών καί μεταμφιέσεων 1. 

Συνεδρία 76η τής 4ν* Δεκεμβρίου 1937. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτου. 

Ό εταίρος κύριος Εμμανουήλ Πεζόπουλλος έ'καμεν άνακοίνωσιν, ής τό 

θέμα ήτο «ολίγα τινά έκ τής Βυζαντιακής επιστολογραφίας». 

Ό ρήτωρ, μετά βραχεΐαν εισαγωγήν εις τήν επιστολογραφίαν άπδ τών 

αρχαιότατων μέχρι τών Βυζαντιακών χρόνων, διέλαβε πρώτον μέν περί γνη¬ 

σίων καί νόθων επιστολών, έπειτα δέ περί πραγματικών και πλαστών. Πλασταί 

π. χ. είπεν είναι αί του Άλκίφρονος, αί φερόμεναι υπό τό όνομα του Αίλια- 

νου καί του Άρισταινέτου, αί του Θεοφύλακτου Σιμοκάττου κτλ. πραγματι¬ 

κοί δέ αί του Ίουλιανού, Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, Φωτίου, Συνεσίου 

{περί τό 400 μ. X.) καί ά'λλαι. Επιστολή του τελευταίου τοΰτου, προσέθηκε, 

τον όποιον έμιμήθησαν πολλοί επιστολογράφοι κατά τούς έπειτα Βυζαντια- 

κούς χρόνους καί κατά τήν λέξιν καί κατά τον τύπον, έχει μεγίστην ομοιότητα 

προς τήν φδήν τού Α' βιβλίου τού “Ρωμαίου ποιητού Όρατίου προς 

τον Βιργίλιον, μία άλλη μάλιστα τού αυτού συγγραφέως, περιγράφουσα τήν 

επί τών χρόνων του κατάστασιν τών Αθηνών, έδωκεν αφορμήν νά γραφή 

ύπ’ αγνώστου καί Βυζαντιακόν τι ποίημα περί τών Αθηνών. 

Ό κ. Πεζόπουλλος παρετήρησεν επίσης οτι έν ταΐς πλασταίς επιστολαις 

τού "Αρισταινέτου, πλήν τών ήδη γνωστών έν τή φιλολογική επιστήμη μιμή¬ 

σεων παλαιών ποιητών καί πεζών συγγραφέων, ύπάρχουσι καί μιμήσεις ιών 

Έπιτρεπόντων τού Μενάνδρου. Τής αυτής τέλος κωμφδίας μίμησις, είπεν, 

υπάρχει καί εν τινι επιστολή Θεοφυλάκτου τού Σιμοκάττου, τού οποίου πάλιν 

ά'λλη έπιστο?ιή έχει πολλήν ομοιότητα προς τήν 8^ν επιστολήν τού Α' βιβλίου 

τού Όρατίου. 

Συνεδρία 77η τής 16νε Δεκεμβρίου 1937. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δ υοβουνιώτου. 

Ό εταίρος κ. Άναστ. Όρλάνδος έ'καμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: 

Χριστιανικά μνημεία έκ τών νεωτέρων άνασκαφών Παλαιστίνης καί Ύπερ- 

ιορδανίας. 

1 Ή άνακοίνωσις έδημοσιεύθη πλήρης έν τφ Β'. τόμω τής Έπετηρίδος τής Φιλοσο¬ 

φικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών σ. 5*29. 
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Επιστημονικά! ανακοινώσεις. 

0 χ. Ορλανδος ωμιλησε και1 άρχάς περ! εών έν Ίεροσολυμοις άπό 

μαχρου δρωσων ξένων αρχαιολογιών αποστολών, ήτοτ παλα,ότερον μέν 

Κ Ρωσσικης και Γερμανός, ϋστερώτερον δε τής Γαλλικής, Άγγλος χαΐ 

τωνΤ'π7ς’ υ-Ι'Γε90ν “ δΐέλοβε «««««ίων μνημείων άποχαλυφθέν- 
Των εν Παλατσττνη χα1 Υπεριορδανία χατά ,ήν τελευταίων πενταετίαν 

, ο π?“™ν Ι0,5,:ων ε^έβΊ |ν τΒ μεταξύ Ιεροσολύμων χα! Ναζαρέτ 
κείμενη χα^υπο του σφαγέως τών νηπίων Ήρφδου Εδρυθείση Σεβαστεία 

Ενταύθα ο. ΑμβρκανοΙ άπεκάλυψαν ναόν τρουλλωτόν, τετραχώνων, φέροντα 

ρος ανατολας μιαν χαι μόνην τετράγωνον αψίδα ιερού, χατά δέ τήν Β Α 

γωνίαν υπόγειόν κρύπτην μεθ’ ήμιχυχλικοΰ μύαχος. Ό μύαξ ούτος εϊπε' 

καλύπτεται υπο τοιχογραφιών, αϊτινες είχονίζουσιν άνω μέν ,ήν σκηνήν τής 

απότομης της κεφαλής τού Προδρόμου, κάτω δέ τήν τής εΰρέσεως τής τ.μίας 

ΓερΓτοίΓ2^' "νν01,·-Έ-ΐ λ6"0^0ί' ”0*η«Αΐ, V ποιείται 
?? τουι έτ Σεβαστεί, ναού του Προδρόμου ό Ιπισκεφθείς τφ 1185 τούς 

ΖΖ 5 ΓΓ· Τ5 ΚΡή? ΦωΧ&ζ' ^ ρ μα οτι ο ευρεήεις ναός άνηχει πράγματι εϊς τόν άγ. Ίωάννην, ίδρυ&εΐς 

1? μνήμην αυτου επί τής θεσεως Παλαιοχριστιανικής βασιλικής τού Ε αίώ- 

νος,ητις καταστραφεισα πιθανώς κατά τόν μέγαν σεισμόν τού 746 άνεκτίσθη 

άνύκΓ·νρ ”” ν“°* Ι0ν Ι2°Υ αίΛν“· Ε!? τί>ν ββοΛ,χην ,αύτην 
ανήκει η Συριακου τυπου τετράγωνος καί μόνη άψί; τού ιερού, ήν δ.ετήρησε 
και ο μεταγενέστερος ναός. 1 

τά Γί η δε,5,:ερ-ν ^νημεΙθν; πε?1 08 ό χ. Όρλάνδος, εδρίσκετα, εις 
τα Γερασα της Υπεριορδανιας. Η ίπό τών διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου 

κτισθεισα πόλις αυτή υπήρξε καί σημαντιχώτατον χριστιανικόν κέντρον Δέκα 

μέχρι τουδε χριστιανικούς ναούς άπεκάλυψαν έν αύτή αί άνασκαφαί τής έν Ίερο- 

οαιμοις αγγλικής άρχαιολογ,κής σχολής, μεταξύ ιών όποίων προέχει μεγάλη 

βασιλική του Ε αϊωνος Αφιερωμένη, καθ’εδρεθεΐσαν ψηφιδωτήν επιγραφήν 

ς τον α εξικαχον άγιον Θεόδωρον, Ή βασιλική αϋτη άποτελεΤται 1) Γπό 

τραπεζοειδές, αϊθριον περιβαλλόμενον δπό ιωνικής στοάς καί φέρον πέρ,ξ 

αυτου ιδρυμένα, χαριν της δπηρεσίας τού ναού, πολλά διαμερίσματα καί 2) 

απο τον κυρίως ναόν, δστις ήτο τρίκλιτος καί ξυλόστεγος άπολήγων πρός 

ανατολας εις μεγαλην ήμικυκλικήν άψϊδα ιερού. Νάρθηξ πρός δυσμάς δεν 

ΚατΓδ °ν· ΤΓ 8μ<0?. ε1χ°^ χαιααχευαοβίί ™ πλάγια δύο παρανάρθηκες. 
Κατα δε την Ν Δ. γωνίαν ευρέθη μέγα βαπτ.στήριον, οΰτινος διατηρείται ή 

τετράφυλλος χολυμβηθρα χαί Ιχατέρωθεν αύτής δύο χώροι, προωρισμένοι ώς 

αποδυτήρια, το μεν των ανδρών, ιό δέ ιών γυναικών. "Αλλα δέ διαμερίσματα 

προσηρτημενα εις το σώμα τού χυρίως ναού έχρησίμευον πιθανώτατα ως 
κατοικία τεον ιερεων. * 

Ιτ* αΑία ε'ναι’ ^’ΐχολούθησεν, ή όπισθεν τού ιερού μεγάλη πλακόστρω- 
τος αυλή, διότι περιελαμβανε θαυιιατουονόν άνίαπ,,Γ, ζ - ά ? 

- · ~ μ κρη»,,γ} ί|τες ειαυτι- 
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σθη πρός τήν υπό του Έπιφανείου μνημονευομένην πηγήν, ής τό ΰδτορ 

μετεβάλ?,ετο εις οίνον κατά τήν επέτειον του έν Κανά θαύματος. Τό άγιασμα 

τούτο άπετέλει σημαντικόν προσκύνημα τών Γεράσων, εις δ συνέρρεε κατ’ 

έπος πλήθος προσκυνητών. 

Τό τρίτον καί τελευταΐον μνημεΐον, περί οΰ έκαμε λόγον δ ομιλητής, 

εύρίσκεται επί τής κορυφής τού ορούς Ναβαϋ. Είναι και αυτό τρίκλιτος 

βασιλική, ίδρυθεΐσα εις μνήμην τοΰ μεγάλου προφήτου και νομοθέτου Μίΰϋ- 

σέως, δστις έκειθεν, μικρόν προ τού θανάτου του, προσέβλεψε την γην τής 

επαγγελίας. 

Ή βασιλική είναι τρίκλιτος μετ’ αίθριου, φέρει δέ καί αύτή πολλά 

προσκτίσματα, ών τά δάπεδα καλύπτονται δι’ ωραιότατων ψηφιδοστών μετά 

γεωμετρικών κοσμημάτων ή παραστάσεων φυτών καί ζφων, λεπτοτάτης τέχνης. 

’Άξιον ιδίας μνείας είναι τό προσκεκολλημένον κατά τήν νότιον πλευράν του 

ναού βαπτιστήριον, δπερ διασορζει μεγάλην εκ μονολιθου κυλινδρικού κο?α.'μ- 

βήθραν, εφ5 ής έξωτερικώς είναι γεγλυμμένη επιγραφή άναφέρουσα τόν επί¬ 

σκοπον Σέργιον (534 μ. X.) καί τον ηγούμενον τής μονής, ής τό καθολικόν 

άπετέλει ή εύρεθείσα βασιλική. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

μέ^Γ^ Τ* ™ 1937 ** Ελλήνων καί 

άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς άλλάΎ^ επΐστημθν'κον/κοπόν. Ταΰτα 
Έπι τή εύκαιρέ δέ ταύτη ή έκδίδουσσ Τιγιτλλ ' ** ΪΟυς μετα τί1ν «λωσιν χρόνους, 

σιεύοντα σχετικός μελετάς οπωο άποπτρλϊ »ρ.π,Ί παρ“κ·αλει πάντα “Ελληνα δημό¬ 

της Εταιρείας κ. Φ. Κουκόυλέν είς Αθήνα" ό*ΓεμησοΤ’12* ^ ™ ^ Γραμματέα 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ 

■Ζ7Τ ??·33Γ*βκΤΖ'3.7ΖάΓΐ0° Ι897' (Ραδ“· 

■Αη,^τη X,“■41 >. 
σ. 276-278.) * Φάληρου. (Νεα Εοτια τομ. 21 

ΆκΙαοιάδηΝ Ή°ίΙενΤβε1 κΐτ" Υΰρω του· <ΑΛ** ο. 369-371.) 

Ά»ανααιάδΙνΕ. Ό Δυτ· Μακεδ· 6 σ· 131-166.) 
, , .Λ ' ρζ°υλας· (Ποντιακά Φύλλα, τεύχ. 12 α. 20-21.) 

’^«ν«σο^ον Θ. ΠρολΙψειΓ κΐ'Τ/Τ ^ Χ4ν*βν· «■*» σ. 19.) 
σ. 657 658 ) δεΐ0ΐδ<“μ0νί<“ *αστρίου Κυνουρίας. (Λ«ογρ. ΙΑ' 

■λ^^μ Φ% « Τά β[ίβη Ιδν α|ώνων 

-ΑΤ:;7ι ιοο.Γ ,<οσμο?' ·ο™>“”·8“^ <***. (θρϊ^ 

Φως από τά βάθη των αιώνων. Τεύχος Ζ' Ή ντίση,- ΛΤ , - 
και ο Απόστολος Παύλος. Άθήναι 1937 Σε? «η Κερκυ0« ' Μελιτη 

*** τΦν αλλοδαπών χΓ^ομολ^ |ν Κΰπ ,* 
και Σπουδαί Ά σ. 1 - 59.) Μ Υη ει^ ε' Κυπ6Φ· (Κυπρια- 

Α ξιον Λ. Η βοσκοπούλα. "Ηράκλειον 1937 Σελ 32 ίΆνηη' 
που «τό Κάστρο,.) 3 " ( Αναηπ' εκ ™(>«>δι- 

•Αΐίΐ™ΪΖ,ΓΓ Γδ8„Τ·5 Γ’ έ|ί?“ξΐς ™ Τ“μ°”' 'Α<,ίίνα>1937 2Λ 194+*' 

•Α^το: * ·Νί„ ΈλωΓχ«ΐπ°ΝεοΓϊα„ ΧΟδ ΑΤ«,ίτ0”· (Νέ“ ·*«*(« ο- 181-783.) 
264 7 12.) " ^ ”°λΐΓΙ<,,,0?· <Νί“ ·Ε»«». «μ· 22 «Οχ! 

. Κωνσταντίνος Ροδο,ανάχης. (Άβηνάς τόμ. „ 8β4 - 266.) 
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Άμπελο. Δ. Ή κάθοδος των νεωτέρων Μυρίων. Άθήναι 1937 Σελ. 274. 

Άνασζασιάδον - Δεβαντή Αλίκης. Ό συμβολισμός εις τά δημοτικά μας τραγούδια καί 
εις τά αρχαία ποιήματα. Άθήναι 1937 Σελ. 62. 

Άνδριώτη Ν. Το σύστοιχον αντικείμενου εις την μεσαιωνικήν καί νέαν Ελληνικήν. 

(Αθήνας τόμ. 47 σ. 181 - 202.) 

Ανώνυμου. Ποντιακό Παραμύθι. Ό Σάκ - Σάκ Αφέντης. (Ποντιακά Φύλλα τεϋχ. 

10 σ. 13-17.) 

» » Ποντιακαί Παροιμίαν. (Αυτόθι τεϋχ. 12 σ. 9.) 

* » Λαογραφία. ’Έθιμα - ποιήματα - Προλήψεις - Εργασίαν - Γνωμικά- 

Ανέκδοτα. (Προμηθεΰς ό Πυρφόρος έτ. ΙΓ'. άριθ. 283 σ. 7. άριθ. 

232 σ. 7. άριθ. 293 σ. 7. άριθ. 294 σ. 7. άριθ. 295 σ. 7. άριθ. 296 

σ. 7. άριθ. 297 σ. 7. άριθ. 238 σ. 7.) 

» · Δημοτικά άσματα. (“Ραδάμανθυς έτ. 22 τεϋχ. 3. σ. 4.) 

» » “Ενα δημοτικό τραγούδι γιά τή ναυμαχία τού Γέροντα. (Τό Μέλλον 

τής “Υδρας, έτ. Ε’. σ. 168.) 

» » Λαογραφικά (παραδόσεις.) (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', σ. 176.) 

» » Ή Κυνουριακή Καστάνιτσα καί ό προεπαναστατικός όλεθρος τών 
Κολοκοτρωναίων καί Βενετσανάκηδων. (Κυνουριακή Επιθεώρηση. 

Χρον. Α'. σ. 139 - 140.) 

» » Παληό έγγραφο. (Αυτόθι σ. 149.) 

Άποστολίδον Κ. Ή Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής. (Άρ- 

χεΐον τού Θρςικικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ'. 

σ. 3-42.) 
» » ’Αντισημείωμα. (Αυτόθι σ. 192-193.) 

Άποστολίδον Μυρτίλον. Στενίμαχος ή Στενήμαχος; (Άρχείον τού Θρςικικού Λαο- 

γραφικού καί γλιοσσικοϋ Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 1-16.) 

» » Προσθήκαι είς τήν μελέτην Στενίμαχος ή Στενήμαχος; (Αυτόθι 

σ. 142 - 144.) 

» » Περί Κουκλένης καί τής φερωνύμου αυτής επί τής Ροδόπης μονής 
ιών αγίων Αναργύρων. (Αυτόθι σ. 144.) 

» » Τά άρχεΐα τού έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων. (Αυτόθι 

σ. 145 -195.) 

* » Συλλογή επιγραφών άνευρεθεισών έν Φιλιππουπόλει. Προσθήκη άριθ. 

116 (τόμ. ΣΤ'. 1935). (Θρακικά τόμ. 8 σ. 106- 107.) 

» » Συμβολή ΣΤ' είς τήν Θρφκικήν βιβλιογραφίαν. (Θρςικικά τόμ. 9 

σ. 373 - 398.) 

» » Σημειώματα περί τής Πλωτινοπόλεως καί Διδυμοτείχου. (Αυτόθι 
σ. 407-414.) 

Άρβανιτάκη Γ. Ανδρόνικος Α'. Κομνηνός. (Ελληνική Έπιθεώρησις, έτ. 30. σ. 78-80, 

91 - 92, 108 - 109, 128 -129, 140 - 141, 171 -173.) 

» , Ψεύδη καί άνακρίβειαι Ευρωπαίων σοφών. Άθήναι 1937 Σελ. 16· 

ΑΓνβηίίαΙα' Ο. Εεε Οθέΐίεφίεε, Αίθέπβδ 1937, ρ. 32 (Εχίτ&ΐί άε «ΙΊιεΙΙέηίδΐιιε εοη- 

ίειηροταίη». 

» » βαείι^αεε ριιδΗεπίίοηδ άε - Αίθέπβδ 1936 ρ. 11. 

Α^γι-οροαίο Ρ. ϋηε εοπτεεροηάπηοβ άϊρίοηααίϊ^ιιε. 1816-1818. (Εεε Β&Πτπηε, έτ-7, 

σ. 1-37.) 

Άρνης Κιέρος. Τά τραγούδια τής Λαζαρίνας στους Σοφάδες. (Ελληνική Έπιθεώρησις 
2*- ίίί\ — 1 1 Κ \ οϊ. ον 
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Βιβλιογραφία. 

Βαβο^Π. Λαογραφία Κρήτης. Λαϊκές «ατροοκοπτκές παη«Χη0ήσ61ί ,Έπ_ - 

Βαγενα Θάνου. Λπό'τΓ^σΓτοΓ-λ°Υ°τεχνών Χανίων «· Α'> σ. 82-84.) ^ 

> > ί ^««ληΙ^-ακις στά επώνυμα των Άγιοπετραών ίΑύτόβ. ο 80) 
* Αρμ«™λοί της Κυνουρίας. (Αυτόθι σ. 111 -112) ^ 

**»*., Είηχ™Γβ™ΑήνΈαΓ,5Λ'Αβ1?°?· (Αίτ6*' "■ 141 ■142» 

“ ΧίΧίη ί,χ-κχ- ·-— «,* 
Β«Γ«^ Γ.’ οΓΖοΤ Δ“-’,0ν"ς· ('ΑΜεί01' »»«*<··μ^ετδν, ,όμ.Β*.22.-226) 

σ,ην Κε<ίασο0ντ“·(πονιιο,,ά *"« «· * 

2^ "· ^ Κ— Ο-, ·Λμ,ο0, 

«2Γ’ε™“β πΓναι 1937Έ2ελ· Μ· ναις 1937 Σελ. 165 + ρβ'. Ρ ' ' Πατ6ιαθΧε«· Εν Αθή- 

Γ' Ά ΤΤ;τ °Γ0ν Κρυστώλλη· Μυιιλήνη 1936 Σελ. 14. 

Χ2ο'ν Τ:^:114ΚΓτΆ’^ "* * ^ ε>° (Πάφος 

■ * *·’-^ον«ά ο,4 Β,ζοηνό. (Θβϊ111χά χόμ. 8 ο. 2.1 - 304.) 

0«μάς ο,αΐββΟ.(^«Έο,ία, ,6,, 82.σ.10ί8.Ι024.) 

" ΠΛ.!ν°Β8.Ζμ6 'Αμεί“αν0? °Μλ’,?· <Ί0™4 *«-*■ 

’^αβμα πβώιο'Ι826·,δ54· 

• · ΈνΠνΙ Γ' Χθλ"μ°5' ίΚρηΐ,,,έ5 2ελίδε« *«· Α'. ο. 296 - 297) 

σ. 1» Π4°Χ° Υ5“μμα Ι0° Βίνΐαμίν· ('° η°^ <™β«θτημα) ό, Ε-, 

Μ ** ^ - 

* Ροΐδη/^ί Λασ°.αρ^οαςρα(Αύτόΰι ο.Ζΐ-^.Γ °* 188'193’ *β1 879*> 

I * Γπ0/;ωΓ στοχασμοί. (Δύτόβι σ. 623-625.) 

» · 'ττ ττ' °κωστας και οί π(”ερες."(Αυτόθι σ. 707-709.) 

Βα ’ της 

Βαρδάχη 2™* ΠαροψίαΤΓαί’ΐαοΓ Χρ°ν,κά τόΗ· Ε. σ. 148-163.) 
, μ! Τ παροι^ιωδε(ζ ™Χ<>ι Κρήτης. {Λαογρ. ΙΑ' σ 653 ) 

Π. ’ΕνΖΖΖο Τδαίμ7*'"ι061*1 Κρήτη?· (Αύτόθι σ' 656- 657.) 
» Τά7Γ ,ΐεΐα'· ( Έστία·τόΜ· 22 ο. 1083 · 1084.) * 

Βααματξή Θ χά Σωτείας. (Αΰτόθι ο. 1345.1346.) 

/ οί ρωδ^καμερ“ ^τα νι1°ι“ μ^· (Ναυτική Ελλάς έτ Θ' σ 17 18) 
» Οι Ριμαδόροι. (Αυτόθι σ. 61.) 5 Ο · σ. 17 -18.) 
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Βαφειάδη Κ. Άά ό Λεφτέρτς,.. . (Ποντιακά Φύλλα, τευχ. 13. σ. 21 - 22.) 

» » Πας κίμ ντο είπα εγώ δεκαπέντε. (Αυτόθι σ. 24.) 

Βαφείδη - Μιχαηλίδου - Νεοφντίδον - Ξενίτα - Παρχαρίδη ■ Σαλαπασίδη - Σουμελίδη. 

Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα έτ. Β.' σ. 293-296.) 

Βαφείδου Ν. Άρχιμ. Ή εν Διδυμοτείχω άνευρεθεϊσα αναθηματική επιγραφή τώνΠλω- 

τινοπολιτών. (Θρακικά τόμ. 8 σ. 196-210.) 

» » Ιστορία τής Αρμένικης κοινότητος Διδυμοτείχου και ό Βυζαντινός 
ναός τοΰ αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτου. (Αυτόθι σ. 318-329.) 

Βεε$ ΝΐΚοε. νυΙο-Μ,τ^πεοθίοεοΙιβ νετεε αυε είπεπι ΒετΙϊπεΓ Ραΐϊτπεεδΐ; ύόετ άαδ 
Πεόεπ ΐιι άετ Ρτειπάε (Βγζ. Νεα^τ. ΙεΙιτάΟοθεΓ. τόμ. 13 σ. 57 -66.) 

» » Νϋτοίΐεπιοδ Βεόαίεπΐε 3.115 Ι/εόεάείε ννεΐΐαηά Βΐδοΐιοί νοη Ηεΐοε 

(Αυτόθι σ. 67 - 80·) 

Βέη Ν. Δύοδια?νθγικά ποιήματα σχετικά προς τήνΧίον.(ΈλληνικαΘ.'σ.247-284.) 

» » Ιωάννης Βηλαράς καί Αναστάσιος Καραμίχου. (Ελληνική Έπιθεόί- 

ρησις έτ. 30 Σελ. 7.) 

» » Δύο μεταφράσεις τοΰ ΡΑφωρισμένου» τοΰ Καρκαβίτσα. (Νέα Εστία 

τόμ. 21 σ. 5 - 6.) 

» » Ό πάπυρος τοΰ Ίλαρίωνος καί ή «Φόνισσα τοΰ Παπαδιαμάντη». 

(Αυτόθι σ. 15 -18.) 

» » Τό τραγούδι «”Ω! μή κοιμάσαι ξύπνησε, ψυχή χαριτωμένη» καί ό ποιη¬ 

τής αύτοΰ. (Αυτόθι σ. 164-166.) 

» » Γεώργιος Ζαλοκώστας καί οί πατέρες τής Νεοε?,ληνικής Φιλολογίας. 

(Αυτόθι σ. 327-329.) 

» » Ό Λουδοβίκος Ρός, ή ϊδρυσις καί τά εγκαίνια τοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών. (Αυτόθι σ. 644-646.) 

» » Φιλοσοφική Σχολή (συνοπτική ιστορία). (Αύτόθιτόμ. 22 σ. 1773-1777.) 

ΙΥεπζεΙίάεε ΑΓ$εηε. Παιΐπ&ΐίςιιε γοα^οδί&νεάε Οοπδίεσϊίη ΡοτρΗγΓο^όπέΙε αΐνοοάινη 
\νί1δθπ. (Ιλ8 Βαίΐίβιΐδ έτ. 7 σ. 71-78.) 

Βιζουκίδον Π. Ή έκκλησία καί ό ιερός Αγών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΚΑ.' 

σ. 141-143.) 

Βλαστού Πέτρον. Παραβ?,άσταρα. Αθήνα 1937 Σελ. 244. 

Βί.αχογιάννη Γ. «Κλέφτες τοΰ Μόριά». Κριτική καί άντικριτική τοΰ βιβλίου. Ιστορικά 
ραπίσματα (απάντηση στόν καθηγητή Σ. Κουγέα) Αθήνα 1937 Σελ. 108. 

» » Ήροηκοί καί θρησκευτικοί θρύλοι. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 27 - 38.) 

» » Τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σκηνές ζωντανές από τήν ιστορία του. 

(Αυτόθι σ. 1799-1818.) 

Βλάχου Ν. Ή γενετική ή έξελικτική μορφή τής Ιστορίας. Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 32. 

Βολονάχη Μιχ. ’Αγωγή τοΰ πολίτου (Παράρτημα). Έν Άθήναις 1937 Σελ. 132. 

Βορέα Θεοφίλου. Άνάλεκτα, Με?.έται καί Λόγοι. Τόμ. Α.' Έν Άθήναις 1937 Σελ. 340. 

Βόρσα Σταμ. Στρατιωτική Γεωγραφία (Βαλκανική Χερσόνησος). Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 109. 

Βοντιερίδη 3λ ία. Ό Σολωμός καί οί Έλληνες. Α.' "Οταν έζοΰσε ό Σολωμός. Αθήνα 
1937 Σελ. 232. 

» * Δύο Πανεπιστημιακοί λόγιοι. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 66- 74.) 

Βρόντη Α. Ροδιακή λαογραφία. Α.' Οί παναγιές τής Ρόδου από ιστορική καί 
λαογραφική έποψη. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 532-564.) 

» » Τό παιδί στη λαογραφία τής Ρόδου. (Αυτόθι σ. 565-594.) 
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Α ΖΤ:·ςΛ°Ζ£;°ςΑ·'~1ιό^Β°”“β“ν.(τό,έονκ«ά. 

—^^2- **-« — 

ν»,, 1937 υ. 121-400. ,ΜηΛ^’Ζ^™ *' 

Ζ. Γ ΡΥΙΟς * *» Κ—™<· Λ-. Έν Άθηναις 1937 

Βυζαντινών άερολογήματα. Άθήναι 1937 ΣρΙ « γά 
«Προσευχής».] ' ^ 8' I Αν«™*· έκ τής 

51-57.) ·* ·ί1πε6*· ( Ορθοδοξία ετ. ΙΒ . σ. 11 -20, 

* 2υμβ0λή είς τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κων'πόλεω, δ > - 

Εκ_ί ««Λο*κ ^ Μητροπόλεως Γορνόβου. <Αίιό(κ 

-4» σ. 110-189.) ς και έξης. (Θρφκικά τόμ. 8 

γΖΤ^Μ^οΓίΐΧΓ ®1Ρ'νδ05; ?-· Μ—. · ο. 57. 64.) 

(θβ««„,1 τόμ. 9 σ.ΤδΪ Ιμ! </°Χ'16'’ξΣταΙ*άτι°! Παπά, ό Θρβ. 

ρ · ·, =Ε ■“ 

, ,, , τοίΒυ^·('° 

“ Λ 2ΙΤΆϊΓ*- *+*-?»*- (Ήμερ. Δυτ. 

Λ““ “X 

ΓίαΚ°νΜλ°ν Γ· \\ ”’ 
χοα της Βο»Μ|ς κ»ιά νόμον «ατατεΟε,μένμ,ν δίτ,,ΐΐ 'ν,?^ "** 

Γ<«Μη ·Λ„. χΖΤΖΤ- ίτ&\1930 · ?934· :Εν ’Αβ^««^ « 

μοτο 6X5 Φεβρουάριου 1937 2^72"”Λί«’ι?· (Νεοελληηκά γράμ- 

«*— 

Αο^όΛΙ, #. Ή μ.Φαρμ“ΓμΓηέ 'το® Ιολωμοί σ'ίήΤ Πωη 'Ζ ^ 
τομ. 21 σ. 939-940.) ΟΛη 0 1843· (Νεα Εστία 
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Γρίσζτον Π, Εύτράπε?»οι διηγήσεις τής Λόκοβας. {Λαογρ. ΙΑ'. σ. 647 -651.) 

Δάλλα Μιλτιάδου. Άρχεΐον Ιστορικόν - (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε'. σ. 239-253.) 

Δασχαλάχη ’Αηοστ. Ή εκστρατεία τοϋ Φραγκίσκου Μοροζίνη εις τάς Αθήνας. Ό βομ¬ 

βαρδισμός τής Άκροπόλεως και ή καταστροφή τοΰ ΠαρΟενώνος. (Τό 

νέον κράτος ετ. Α' σ. 275 · 287, 376 - 387.) 

» > Μία βιβλιογραφία τοϋ Ρήγα, άγνωστον εργον τοΰ Μουστοξύδη. (Νέα 

Εστία, τόμ. 22. σ. 1366 - 1369.) 

£>3ί03/αΑ/$ Αρ. Εοε οευντεΒ άε Κ.1ιϊ§35 νβΙβείϊπΗδ, έίιιάε όϊ1>1ίο§Ύ3.ρ1πηιιε επϊνίε 

ά’τιηε τέέάίίϊοη οπίίφίε &νβο ίτ&ιΐιιοΐίοη ΡΓκης^ίβε άε \ά ΒτοοΙιιίΓε 

τένοΐιιΐϊοηηειίτε οοηίώηυέε & νϊεηπε εη 1797. Ρ&ΓΪ8 1937 ρ. 125. 

» » Κ.1αΐ§35 ΥεΙεΒίίπΙΐδ. Εα τένοίηΐΐοη ΡτκπςαΐΒε εί 1ε5 ρτέΐιιάεδ άε Γΐηάέ- 

ρειιάεηεε Ηεΐΐέηίφίε. Ρ^γϊβ 1937 ρ. 230.) 

Δεληγιάννη Β. Τ’ς μπάμπως ή μέρα. Περιγραφή τοΰ εθίμου. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ 

Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού θησαυρού τόμ. Γ’. σ. 196 - 200.) 

» > Παράδοσις. Πόσο θά διαρκέση ή κατοχή τής Πόλης από τούς Τούρ¬ 

κους. (Αυτόθι σ. 209.) 

» » Τραγούδια χορευτικά Πασχαλιώτικα. (Αυτόθι σ. 209.) 

» » Γλωσσάριο Δογάν- Κιοϊ Μαλγάρων. (Αυτόθι σ. 210 - 213.) 

» » Λαογραφικά Δογάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (’Αν. Θρρ,κης) (Αυτόθι τόμ. Δ'. 

σ. 53-71.) 

» » Παροιμίες καί παροιμοιώδεις φράσειςΆνατ. Θράκης. (Αυτόθι σ. 72-84.) 

Δεληγιάννη Γ. Καισαρίου Δαπόντε, Έπιστολαί προς τον Πατριάρχην Καλλίνικον Γ'. 

(Θεολογία, τόμ. ΙΕ'. σ. 155 - 158, 269 - 272.) 

Δέφνερ Μιχ. Ποντιακόν κλιμακωτόν παιδικόν άσμάτιον. (Λαογρ. ΙΑ'. σ. 646-647.) 

Δημητριάδου Χρνσ. Ή Παρχαρομάνα. Ή Ρωμάνα. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 15. σ. 155.) 

Δημητρίου Ά. Ή 051ΐ§;3ίΐο εοΓτεεΙΪΒ (περί συνενοχής) έν τφ Ρωμαϊκφ καί νεωτέρψ 

δικαίφ. Τεΰχ. Β' Άθήναι 1937 Σελ. 65-560. 

Διαλλινά Μ. Άπό χάνέκδοτα τοΰ Διαλυνομιχάλη. (Δρήροςέτ. Α'. σ. 153.) 

Διαμαντοπούλου Άδαμ. Γεννάδιος ό Σχολάριος ώς Ιστορική πηγή των περί τήν άλωσιν 

• χρόνων. (Ελληνικά Θ'σ. 285-308.) 

» » Κατάλογος επισκόπων καί μητροπολιτών Άγχιάλου. (Θρρκικά τόμ. 9 

σ. 167-180.) 

» » Βασίλειος ό Μέγας καί τά Ελληνικά γράμματα. Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 80. 

Δόξα Τάχη. Τής Άγιασωτήρας. (Δρήρος έτ. Α' σ. 111.) 

Δονσμανη Βίχτωρος. Στρατιωτική γεωγραφία τής Θεσσαλίας. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 

Ε' σ. 3-37.) 

Δραχίδου Γερασίμου. Ροδιακά. Άθήναι 1937 Σελ. 276-}-η'. 

Δράχου Ε. Ιστορία τής Είκοσιφανίσσης καί απολογία τής Λέσβου, Δράμα 1937 

Σελ; 

Έ&νιχόν χαι Καποδιοτριαχόν Πανεπιστημιον Ά&ηνών. Έκατονταετηρίς 1837 -1937. 

Άθήναι 1937 Σελ. 108. 

Έλεοπούλου Ν. Βιβλιογραφία Δ. Οίκονομίδου. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15. σ. 120-126.) 

’Ελενθ-εριάδου Γ. Ή Γρά Λυγιά Τεραπέτρου. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 58-59.) 

Επιτροπή Θραχιχων. Συμβολή Ε' είς τήν Θρακικήν βιβλιογραφίαν. (Θρρκικά τόμ. 9 

σ. 365-370.) 

* » Θρφκικοί κώδικες. (Αυτόθι σ. 427.) 
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* ·®™*η™* Ηλιογΰαψίας, (Έ1λην . 
Επιθεωρησις έτ. 30. σ. 181 καί 31 σ. 40.) Ι^ηνικη 

ρ, 1 ,. * ΓΤαλια Ζί1κυδινά χειρόγραφα. (Οίνηιροδ Β' σ. 387-399 1 

“ ·4~ίο„ Ιο07 λ3· Ιο. (·Ε),ηνιχά 

Ζέηου π * Μητροπολϊται τής Θράκης. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 33 - 68.) 

Ζερβόν Π. ΑΙ°^ικ2/°^ Εστία τόμ. 22σ. 1783-1790.) 
Αι φυσικομαθηματικοί επιστήμαι έν Έλλάδι από τού 1800 καί πέραν 

Ζευγώλη Γ Φΐλθλ’ 2υλλον· Παρνασσού των ετών 1930-1936 σ. 2ό-42) 

ί9377α Γ τραΥ0δδΐ 1Απείρανδ° ^ Νάξον. Αθήνα 

^ Αΰδημίου. ,Θ^,κά τό, 8 

*«*«· <*****.". 

1937 χΐ 360 ”μ1ν Υεωίν“ής έΐ,,1“ιδ™εί“5· Τ»9· Α'. 'Αβήνα! 

’ ΐ“)“! 15 άΥί°υ '0ί°“ς· (Έλλην,κ<1 'Ε-βεώ?η01ς *. 30. „. 27. 

Ζ»>η Λ. Η διαθήκη τής Α' οιιζήνου Ν. 2<Αωμο0. (Αί Μούσα,, άριθ 365 σ 2·4 > 

• Σημειώματα περί τού Α. Κάλβομ. (ΑότόΘι άριθ. 9« „ 4 , 

Ιστορικά σημειώματα. (Αυτόθι άριθ. 967 ο. 1-4) 

Π.νσπ38σ04δ0°)ν ^ ήρω<Χ ΐ0ν π°ΐηΐήν Κάλβϋν· Ανθολογία, έτ. 

,* * Μ 6Τπΐ1 ΤΟ°5Ζακίυθινοΰ Υ'« τί)ν πατρίδα του. Ζάκυνθος Σελ. 16 
Δυο έγγραφα ανέκδοτα. (Δρήρος έτ. Α' σ· 169-171 ) 

» Εγγραφα εκ Πατρών ανέκδοτα. (Αχαϊκά έτ. Α' σ’ 60- 63 ) 

' * Κατάραι Κερκυραϊκαί. (Αυτόθι σ. 656.) 

■ ΪΖΖΤ 30 ΉΤ °Ι0ν ^ ^ ·Βα,- ' 

' “α9’'·ο«“? »ί «άννα. (Νέα Εστία, τόμ, 22, 1284-1287 ) 

σ 14Γ.114«Γ°νίθ5 άπ°1°Ίία ΙΟί Κίίλ|ίΜ’· <Αΰ'0βΐ “>*°* 22 

σ. 564δ5760 «**»■ (Νέ“ ’*"<« ™μ. 22 

^ ^ 03τπ&5&1 εί Ιοβ οοιιΙουπίΕ ά ΑΐΙιέιΐΡδ Π ’ΡΤαΙϊα^· 
άριθ. 5. σ. 393 - 396.) ( ΗεΠεη^ε οοηίβη,ροηώ, 

'ΐΐελοποννησιακής^λαογραφίας ^ κα"ί ^λωοσο? ο'γίας 
απο του έτους 1830. Έν Άθήνατς 1937 Σελ 83 Υφολογίας 

Θα^,ον'. ('Α*’|ν<55 10«. 47 · ** -», 

0.Ο.ΟΚ, ί«,?. Μνημεία , (Ναμτ,κή Ελλάς ίτ. Θ' σ. 69.) 

’ “Τΐ^ΐλ 3ΐΓη! 1α10Β“ς τ0μ°? -** Π- -Εν ·Α0ή- 

©«οραν/ίον 0. Προικοννησιακαί σελίδες. Ή νήσος Μαουαη^ · . 

πραγματεία. Έν Σταμπούλ 1937 Σελ. 25. συνοπϊι«Ί ^οτορικη 
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Θεοφανίδον I. Συνέχεια των παραρτημάτων τού Α' τόμου τής αυτοβιογραφίας Θεο¬ 

δώρου Κολοκοτρώνη. (Ιστορικόν Άρχεΐον τόμ. Β' σ. 385-580.) 

* » Άρχεΐα Θεοδοορου Κολοκοτρώνη. (Αυτόθι σ. 1-416) 

1 * Ύπεράσπισις τής ύποχωρήσεως τού Έλλην. στρατού. (Αυτόθι σ. 1 -14). 

χ » Ή πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου. (Αυτόθι σ. 1-56.) 

Θωμοπονλον Σ. Ή Χαλανδρίτσα. (Αχαϊκά έτ. Α' σ. 50-53.) 

Ίασονίδου Δ. Σκαγραφία Πουλανδζάκης. (Ποντιακά Φύλλα τεϋχ. 16. σ. 189-190.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ή Ιερά μονή Πετρι- 

τσονιτίσσης. Μία έπανόρθωσις. (Θρακικά τόμ. 8 σ. 439-442.) 

Ίνχιάνον 'Ανζ. Εχοετρία 0γρπ3. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Γ' σ. 179-183.) 

» » Τά Κυπριακά ερωτικά ποιήματα κι1 ό κ. Χατζήϊωάννου. (Αυτόθι 

σ. 84 - 90.) 

Κ· Ο. Ή οικογένεια τού ναυτικού, ήθη καί έθιμα. (Ναυτική Ελλάς, έτ. Θ' 

σ. 21-22.) 

Καιροφύλλα Κ. Παύλος Καλλιγάς. Ή ζωή καί τό εργον του. Άθήναι 1937 Σελ· 143. 

» » ΖακυνΟινά δίστιχα. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 11 σ. 43-48.) 

> » Αί Στροφάδες κατά τό έτος 1420. (Αί Μοΰσαι άριθ. 966 σ. 4-5.) 

Κ&ΓορΗΐΙαε Κο5(β5. Κ’ΕΪάε ςτεοηυε επχ Γί&ΐϊειιε πια "αειτε ροιιτ ΙειίΓ Εϊδετίε. (Κ’ΗεΙΙέ- 

ηΐδίηε οοηίεηιροΓΕίη. (Άριθ. 9-10. σ. 715-726.) 

Κακαβονλια Δ. Λιανοτράγουδα τής Θυρέας. (Κυνουριακή Έπιθεόίρηση χρον. Α' 

σ. 113-114.) 

Κακούρη X. Τό σατυρικόν πνεύμα των Κεφαλλήνων. (Αχαϊκά, έτ. Α' σ. 78-81.) 

Καλαξιζέλλη Στρατή. Πηγαί τής Ιστορίας τής Αγιάσου. (Αγία Σιών έτ. Α’ σ. 13-17.) 

» » Ή τοπωνυμία τής Αγιάσου. (Αυτόθι ο. 41-43). 

*· » Τά κατά τής συγγένειας τής Αγιάσου προς τον Άγιον Άσσου. (Αυτόθι 

σ. 62-64). 

» · Πενθίλη ή μητέρα τής Αγιάσου. (Αυτόθι σ. 80-84.) 

Καλλιγιάννη Θαλείας. Λαογραφικά Κρήτης. Ή πέρδικα καί ή κουρούνα. (Έπετηρίς 

τής ένώσειος καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανιών έτ. Α' σ. 42-43.) 

Καλλίατον Άρχιμ. Τό ζήτημα των αγίων τόπων έν τή Ρωσσική διπλωματική αλληλο¬ 

γραφία κατά τον ΙΘ' αιώνα. (Νέα Σιών χόμ. 32 σ. 124- 129, 162-177, 

236-251, 300-314, 409-416, 489-502, 554-568.) 

Καλογεροποΰλου Διον. Βιβλιογραφία Εύβοιας καί Θεσσαλικών Σποραδών 1471-1937. 

Έν Άΰήναις 1937 Σελ. 345. 

Καλομενοπονλου Ν. Ή στρατιωτική όργάνωσις τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας τού 

Βυζαντίου. Έν Άθήναις 1937 Σε?μ. 318. 

Καμηλάρι Μυρτονς. Ίεραί άναγραφαί, ήτοι έξέτασις των εκκλησιών, παρεκκλησίων, 

έξωκκλησίων, μονών από άπόψεως αρχαιοχριστιανίκης των έν τοϊς 

τέως δήμοις τού Πηλίου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε' σ. 38-86.) 

Κανδηλάπτη Γ. Γεωγραφικόν καί ιστορικόν Λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. (Ποντιακά 

φύλλα, τεύχ. 10. σ. 10. τεϋχ. 11 σ. 12-13, τεϋχ. 12. σ. 13- 14, τεϋχ. 13. 

σ. 18-19. τεϋχ. 14. σ. 61-62. τεύχ. 15. σ. 144-145, τεύχ. 16. σ. 207-208. 

Έτ. Β'. σ. 287-288.) 

» » Τό θαύμα ταϋ Αγίου Γεωργίου. (Αυτόθι τεύχ. 11. σ. 7.) 

» » Ή εΐδησις τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως είς τον Πόντον. 

(Αυτόθι, τεύχ. 12. σ. 10.) 

» » Ό γέρων καί ό πετεινόν. (Αυτόθι τεύχ. 13. σ. 23-24.) 

> » Τα Λίμνια. (Αυτόθι τεύχ. 14. σ. 60-61.) 

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, έτος ΙΓ', 32 
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Κανδηλάπζη Γ. Ή Μ.ή ϊΜμίΒ Μ; 6 

' Περιγραφή «,£> μεμ„ρονίνου Εάανγε»'^ο0 0 14' «' 78·> 
’ Ι60χ. 15 σ. 156-157.) ΥΥ του ο«ο„ Κετσε,αή. (Αύτόθι 

* π!5"605 2**^° ®ε™νος. (Λύεόθι. τεϋχ. 16 σ. 184 -185.) 

•Αργ^οΤχεΓφ ΪβΤμ Γ^”" ™ ™»« 

«»■ -, » . »-», „ 

^ * Η ξανθή. (Αυτόθι τεϋχ. 14 σ 77) 

“·, ■■· *■ — « 

5»5 *■“■» »“·■ 

*—·■ * 

τίΐ 2ίχτορμης. (Αύτο°θίΪΰΓΐ5 Ό Μ°υχΐάρ 

ίΐ Ϊ η ΤΤΑνέκδ0τ°ν Χαλδί«?· (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ 99 , 

^Τ44^·Α-ν^θν^γ.?πΐ^·'ύλλα Κ8,Ι0 

* * Ι·0κεφάλΐ μ’ πα έ?ιίκΡ«να. (Αυτόθι τεΰχ. II. σ 2β - 27 1 

7?*νατ“ Τ0 ^«^νίασμαν. (Αί,όβι,εΟχ. 13. α 41-42 ) 
. ,7ν,π“ 9ελ Φοβέραν. (Αί,όθι ,εΟχ. 14 σ. 94-95) ' 

«Μ. Ϊλ”Ϊ 1Ιπ“νΤ *"*■ Μ * 215.) 

σεκ πο6 Τ * ΓΥ ““ “ιΚ™λάδε5 *«4 τάν ΙΗ'αιώνα (έ*9ί. 

2ελ 108 εδί1°Β ">« πΡ°™Υ<ίνδας πίαεα,ς.) Έν ·ΑβήνΛ,ς ]986 

Κοσψάτη Γρ. ΟΙΈβραΙο! Β°νλγ“!?ι’ί*ν ϊ’ίΤΠ (Θεολογία 15 σ.340-848.) 

0 725 735.) "5 πΐ“ϊη°0υ ή 'Ε™°*· <Νί“ Έοεία ,8μ. 21 

τ-~^ 
Προόδου», Ιχ. 42. σ. 145 -153 ) ’ Α * της * Ιατ9^ής 

Γ. ^Κρυοτ^ ^ Χα1 ^οφο,ία, ^ 

"~5' *Γ“- — >«**-<*.**„. 

■ <— 

"ϊ36-1αΓ“ 8™αφ° -1 ** ***-( Αγία **. *. Α· 

17. Παλαιογραφία ά,-ιό ιήν Ποεαμ,ά. <Κ— Γρώμμαεα ίιος Γ- 

Ιστορία τοΰ κουμπάρπαξη. (Αύτόθι σ. 245-248.) 
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Κολοχοτοά Εναγγ. Ή λογοτεχνία και καλλιτεχνία χών καθ’ ή μας χρόνων έν σχέσει 

πρός τας των αρχαίων Ελλήνων. Ή διά των κλασσικών Ελληνικών 

προτύπων αληθής μόρφωσις. Έκδοσις δεύτερα. Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 19. 

Κοντέρη Θ. Έρευνα και οδηγός Αττικής. Άθήναι 1937 Σελ. 200. 

Κοντοειδη Άλεξ. Ό Γούμενον. (Ποντιακά Φύλλα τεϋχ. 1 4. σ. 82.) 

Κοσμέτου. Ένα ιστορικό τραγούδι. (Κυνουριακή Επιθεώρηση χρον. Α'. σ. 145.) 

Κουγεα Σ Τό ενδιαφέρον τού "Οθωνος διά τό Πανεπιστήμιον. (Νέα Εστία τόμ. 

22σ.1796 -1798.) 

Κονχουλέ Φ. Περί τής ύποδέσεως των Βυζαντινών. (Επιστημονική Έπετηρίς τής 

Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (1935-1936) 

σ. 106-127.) 

* » Λαϊκά θεάματα καί λαϊκαί διασκεδάσεις παρά Βυζαντινοϊς. (Αυτόθι 

1938 σ. 5 - 29.) 

Κονρίλα Εύλογίου, Αανριώτου. Επισκόπου Κορυτσας. Κατάλογος Άγιορειτικών χειρο¬ 

γράφων. (Θεολογία 15 σ. 239 - 248, 361 - 366 ) 

Κουρμούλη Γ. Περί τοΰ έτύμου τής λέζεως Χαννιά. Άθήναι 1937 Σελ. 53 + στ'. 

Κουρτίδον Κ. Ή έκ Διδυμοτείχου αναθηματική στήλη Πλωτ(ε)ινοπολιτών. (Θρφκικά 

τόμ. 8 σ. 190-195.) 

* Ή Γκίμπερνα. (Άρχεΐον τού Θρςικικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού 

Θησαυρού τόμ. Δ'. σ. 49-51.) 

» * Παραμύθια. Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 154-161.) 

Κουείε Α· Ενοΐιαίΐοη άβ Ια Μέάβοίηε εη Οτέοε. (άνατύπ. έκ των Οοιηρίβδ τεηάιΐδ 

άα IX Οοη§τέβ ΐηίβηιπίίοπ&ΐε ά’ΗίδΙοίτε άε Ια Μέάβεΐπβ, ΒιιεβΓεεί 

1937 Σελ. 43. 

Κονψον Δ. Τραγούδια τοΰ Βασσαρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά ετ. Α' φΰλλ. 2 σ. 7.) 

Τά δημοτικά μας τραγούδια. Ό Γιάννης καί ή Μάρω. (Αυτόθι φύλ?..3 

σ. 11.) 

Κρητικές Σελίδες. Τεύχος αφιερωμένο στον ποιητή Σωτήρη Σκίπη (χρόνος β' άριθ, 

19-22) Ηράκλειο Κρήτης Σελ. 483-638. 

Κριαρα Μ. Βασιλεύει ό ήλιος. (*Αθήνα τόμ. 47 σ. 79 - 94.) 

* * Συμπληρωματικά Εύβοϊκής βιβλιογραφίας. (Νέα Εστία, τόμ. 22 

σελ. 1261.) 

» » Άπό τον Έρωτόκριτο. (Κρητικές Σελίδες έτ. Β'. σ. 343- 349.) 

* » Γεώργιος Π. Άναγνωστόπουλος. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 217-218.) 

Κριάρη Π. Ιστορία τής Κρήτης (νέα) άπό των άρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ ήμάς 

χρόνων, τόμ. Γ' (1830-1866). τεϋχ. β'. Έν Άθήν. 1937 Σελ. 273-560. 

* * Ή μετά τήν Ένετικήν κυριαρχίαν άπό τοΰ 1645-1832 τουρκοκρατη- 

θεϊσα Κρήτη. Άθήναι 1937 Σελ. 696 + 44. 

Κριεξη Άντ. Ό Κεφαλλήν Κωνστ. Γεράκης (1648-1688. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', 

σ. 351-353.) 

Κνριαζή Ν. Ή Κύπρος υπό τούς Λουζινιανούς. (Κυπριακά Χρονικά ετ· ΙΓ'. σ. - 55.) 

> » Ό ναός τοΰ τιμίου Σταυροΰ καί ό κώδιξ των άνω Λευκάρων. (Αυτόθι 
σ. 56-70.) 

» » Κώδιξ Μητροπόλεως Κιτίου Β'. σελ. 82. (Αυτόθι σ. 70-72.) 

» * Ιωάννης Μονόχειρ. (Αυτόθι σ. 73-77.) 

» » Έκ τών κωδίκων τής Μητροπόλεως Κιτίου. (Αυτόθι σ. 81 -144.) 

* » Τό έμπόριον τής Κύπρου πρό ενός αίώνος. (Αυτόθι σ. 145-150.) 

Κονρμοΰλη Γ. 

Κουρτίδον Κ. 

Κουεΐ$ Α· 

Κονψον Δ. 

Κριαρα Μ. 

Κριάρη Π. 

Κριεζη Άντ. 

Κνριαζη Ν. 
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Κνριαζή Ν. Παραμύθια. (Αυτόθι σ. 150-ί60) 

1 Μ&Ε* ΚΤ* Α'· Γ-^η -Πε,οο,οΟΧη. 

; * Β· “Αγγελος Παταρός. (Αυτόθι σ. 189-195.) 

Η προστασία των Ελλήνων τής Κύπρου. (Αυτόθι σ. 196-210) 

’ σΑΥ210-ΪτΤ ^ * Δάβνβκι Εύ9ωπαϊκής παρόλας. (Αυτόθι 

Λαογραφικα. Παλαιοί ναοί καί παραδόσεις. (Αυτόθι σ, 228-231.) 

Ή μονή Κόκκου. (Αυτόθι σ. 231-237.) 

* * Αινίγματα. (Αυτόθι σ. 238-240.) 

Νοα^ΓίοσΗίεοΗο νοίΐτεΐτππθο, νοΙΙτεθίοΗηιπ^ νο11τ5§1&ι1Ιε, ΥοΗμ- 

ο^\Ηΐη^β18βη &Πί ** ά6υί5αΐ16 νοίΐτδίτυπάε. Τθ€8531οπί1τβ 
1936 8. 44.) 

Κνριακίδον Σζίλπ Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς λαογράφος. (Λαογρ. ΙΑ'. σ. 634-641.) 

Ερωτήματα διά τήν λαϊκήν λατρείαν. (Αυτόθι σ. 659 - 677.) 

Άπό τήν ιστορίαν των τειχών τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδ. Ήμερολό- 
γιον 13 σ. 41 - 44.) 

Κνρ,αηίδον Εντνχίας. Λαιρβυπχά έβιμα Τσεσμέ. (Λ«ογρ. ΙΑ’. σ 656) 

κ^αχίδο”*»«<**. θΜΜ,αί δοξασία, περί χαλλ,„α„ξ,ίρων. (Λ„ονρ. ΙΑ·. 0.662.668 . 

Κνρ,αχοπονΧον Κ. Ιστορία χα, δρόλο,. ΟΙ Σχονοχέφαλο, (Σχαρτ,ατ,χά Χρον,χά 
8Τ. Α'. φυλλ. 4 σ. 7.) 

Κυρμιζάχη Άγλ. “Ενα παραμύθι. (Κρητικές Σελίδες έ'τ. Β'. σ. 328-329.) 

Κόρον -ΛχΜ. ΟΙ -Ελληνες ,ής 'Αναγ8ννήσεως χαί 6 Δομήν,χος Θεοοοχόχουλορ. 

Εν Αΰηναις 1938 Σελ. 467 μετά 32 πιν. 

Κωνστανζινίδον Μποατόλου. Ή μονή Φλαμουριού. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ελ 

Κωνστανζινίδον Κ. Δημοτικό. (Πάφος χρον. Β'. σ. 344.) 

Κωνστανζινίδον Π. Τραγούδι γάμου. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 217-218Λ 

Κωνσταντοαζονλον Κ. Χρονολογήσεις Βυζαντιακων μολυβδοβούλλων τής Θράκης. 

ΓΑρΧ6203 208 ®ρ<?κΐκ°° Λαο"''6αφΐκοΰ και Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. 

Γρηγοριος ο Πτερωτός καί τό είς αυτόν αποδιδόμενου μολυβδόβουλ- 

λον. (Αυτόθι τόμ. Δ'. σ. 189-191.) 

Κο,τοόΙο Ε. Πανηγυριώτικες ίν,ο,ες. (Μαχεδον,χή Λαογραφία.) (Μαχεδ. Ήμερο- 

λογιον 13 σ. 199 - 202.) ' ν 

Δάδη Θεοδ. Χαριτωμένες προλήψεις. Δωδεκάημερα. (Σπαρτιατικά Χρονικά έτ Α' 

φυλλ. 5 σ. 12. 13.) ’ * 

Λαζαροπούλον I. Άνδρουτσος - “Αποστολής - Σαχτούρης ναύαρχοι τού άγώνος. (Ναυ¬ 

τική Ελλάς έτ. Θ', σ. 9 - 10, 34.) 

* * '° ναύαρχος Αντώνιος Κριεζής. (Αυτόθι σ. 52.) 

* * Ό Κ. Κανάρης. (Αυτόθι σ. 76-112.) 

Ααμκίχη Δημ. Ή μονή Ντούσικου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε'. σ. 118-121.) 

Λαμοτονσιάδον Γ. Όδοιπορικόν. (Θρρκικά τόμ. 9 σ. 45-70.) 

Δαμψίδον Όδ. Τζέργα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 5.) 

* Γλωσσολογικά σημειώματα. Περί τής Μεσαιωνικής γλώσσης τού 
ΙΙοντου. (Αυτόθι τεΰχ. 11 σ. 14-15.) 

Τοπογραφικά σημειώματα Κανίτου. (Αυτόθι, τεΰχ. 14 σ. 58.) 
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Λιονδάκη Μ. 

Λιπέρτη. 

Λανίτον Ν. Κυπριακαί οίκογένειαι τής Επτάνησου. (Νέα Εστία τόμος 21 

σ. 896-899 τόμ. 22 σ. 1012-1014.) 

» » Οί Κιγάλαι. (Πάφος χρον. Β', σ. 315-317.) 

» » Όνόματα άγιων σέ Λαϊκά λογοπαίγνια. (Νέα Εστία τόμ. 21 σελίς 

294-295). 

» » Επτανησιακοί οίκογένειαι Κύπρου. (Αυτόθι σ. 591 - 592.) 

Λαπα&ιώτον Λ. Ό “Αγνωστος ήρως Υδραίος πλοίαρχος Άνδρέας Τρίτσος. (Τό Μέλλον 

τής Ύδρας έτ. Γ'. σ. 73 - 75.) 

Λάσκαρι Μιχ. Παντελής Μ. Κοντογιάννης. (βιβλιογραφία.) (Γενική Ελληνική βιβλιο¬ 

γραφία έτ. Δ'. σ. 48-50.) 

» » Ό Πούσκιν καί ή Ελληνική Έπανάστασις. (Νέα Έοτία τόμ. 21 

σ. 485 - 492.) 

Λεύκη Γιάννη. Βασίλης Μιχαηλίδης ό ποιητής τής Κύπρου. Κύπρος 1937 Σελ. 72. 

Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Τόμ. Γ'. (Δήμος - Έπίδρομος.) Έν Άθήναις 

1937 Σελ. 1842 - 2768 + λ’. 

Λιγνόν Α. Πού έκειτο ή οικία τοΰ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τού Υδραίου. 

(Τό Μέλλον τής Ύδρας έτ. Ε'. σ. 143-144.) 

> » Ή ονομασία τής Ύδρας διά μέσου των αιώνων. (Αυτόθι σ. 165.) 

Αιονδάκη Μ. Ό Μάρτης στην Ανατολική Κρήτη σέ παλαιότερα χρόνια καί τώρα. 

(Κρητικές Σελίδες έτ. Β'. σ. 386-389.) 

Λιπέρτη. (Πάφος. Μηνιαίο Παγκύπριο λογοτεχνικό περιοδικό Β'. χρονιά άριθ. 

3, τεύχος αφιερωμένο γιά τον ποιητή Λιπέρτη.) 

Λογαριαστάκη Άντ. Ιστορία τού Πλατανια. (Δρήρος έτ. Α' σ. 67.) 

» » Άρκάδι. (Αυτόθι σ. 147-148.) 

Λογαριαστάκη Γ. Ή Κρητικές κονδυλιές. (Δρήρος έτ. Α'. σ. 9 καί 10, 43 καί 44, 

142-143.) 

Λογαριαστάκη Κ. Σπίνα-Λόγκα. (Δρήρος έτ. Α' σ. 86.) 

Λονκοπονλον Δημ. Στά βουνά τοΰ Κατσαντώνη. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 304. (Σόλλο- 

γος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.) 

Λυκονδη Στ. Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν κατά τήν αρχαιότητα καί τούς 

χριστιαν. χρόνους πάτρωνες των ναυτικών μας. (Πλοιαρχική Ήχώ. 

άριθ. 10 σ. 8-11, άριθ. 91, σ. 8-10.) 

» » Οί πάτρωνες τών ναυτικών μας. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ', σ. 86.) 

Λνμπεράτου Σπνρ. Κρατική έποπτείατών φαρμάκιον έν Έπτανήσφ επί Βενετοκρατίας. 

(Έλλ/ηνική Έπιθεόίρησις έτ. 30 σ. 29.) 

Μ. Γ. Ή σάτυρα τοΰ πα?.ηοΰ καιρού. Ό Γιαννικοδάοκαλος. (Δρήρος έτ. Α'. 

σ. 22-24.) 

» » Ό Ναπολέων Βοναπάρτης έπέρασε μιά νύκτα στήν Περάπετραν. 

(Αυτόθι σ. 107-111.) 

Μαγκριώτη 1. “Ηθη, έθιμα καί προλήψεις τοΰ χωρίου Εύκαρίου. (Θρακικά τόμ. 8 

σ. 384-391.) 

Μα&ιονδάκη Γ. Οί σύντεκνοι. (Κρητικές Σελίδες, έτ- Α'. σ. 330 -331.) 

Μανασείδου Σνμ. Δημώδη άσματα Αίνου. (Άρχεΐον τού Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί 

Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 31-73 ) 

* » Λαογραφικα. Αίνου. (Αυτόθι σ. 74-84.) 

Μάνεση Στ. Παρετυμολογίες καί λογοπαίγνια σέ ονόματα αγίων. (Νέα Εστία τόμ. 

21 σ. 383-384.) 

Μαγκριώτη 1. 
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Μανίχη Α. Ό βασιλεύς νΟθων καί “Αμαλία είς τήν Ύδραν τό 1862. (Τό Μέλλον 
τής Ύδρας, έτ. Ε'. σ. 7-8.) 

* * 0ί Ύδ<?αίικες Ιστορίες. Τό πάθημα τού Παναθεθελα. (Αύτόθι 
σ. 21-24.) 

* Τό πάθημα τού Κύρ Φραντζέσκου. (Αύτόθι σ. 46-47.) 

11 * Οι μέχρι τού 1812 ιατροί τής Ύδρας. (Αυτόθι σ. 29-33, 64-68.) 

Ό Φιλέλλην Μάξιμος Ραιμπώ είς τήν Ύδραν. (Αυτόθι ο. 89 - 94.) 

Οι Ύδραϊκές Ιστορίες, Φάε Φτωχέ απ’ τά ρούχα σου!!! (Αυτόθι 
σ. 110-112.) 

* 8 Αί «^Οωθεΐσαι βουλευτικά! έκλογαί τής Ύδρας τού 1844 (Αύτόθι 
105 -107, 127 -131, 145 -149, 156.) 

Ό Καπετάν Νικόλας Κολμανιάτης, ό Υδραίος θαλασσαετός ελευθε¬ 

ρωτής τής Αργεντινής. (Αυτόθι σ. 161-162.) 

Πως είδε τήν ναυμαχίαν τού Άργολικοΰ ό Φιλέλλην Ραιμπώ. (Αύτόθι 
σ. 177- 180.) 

» Τα Συνάφια τής προεπαναστατικής “Υδρας. (Αύτόθι σ. 189 - 193.) 

* * ^ Υδραίοι καί ή μονή Δαφνιού. (Νέα Εστία τόμ. σ. 1021-1022.) 

αρ νη Κ, Χαρίσματα κι* άντίχαρες. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 30-33, 129-132.) 

άρον Αίμον. Έπτανήσιοι αρχηγοί τής Ρούμελης Μοϋρτος - Φερεντϊνος. (Ίόνιος 
Ανθολογία έτ. 11 σ. 48-49.) 

Μαροέλον Βαλ. Ή βλενόρροια από των προϊστορικών μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. 

(Ιατρικά Χρονικά έτ. 10 τεΰχ. 2 σ. 171 -183.) 

Μελανοφρύδη Π. Ανέκδοτα καί παραδόσεις Χαλδίας. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 223-263.) 

* ^ Δράκοντες έν Πόντφ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 11 σ. 16-17.) 

* 8 Τό κιουρτούν. (Αύτόθι τεΰχ. 12 σ. 6-7.) 

* Τά ραχία πα έροθυμεσάν άτσε. (Αύτόθι τεύχ. 12 σ. 24-27.) 

Κρητικές Μαντινάδες - Κρωμέτκα τραγφδίας. (Αύτόθι τεύχ. 13 
σ. 13 -15.) 

* » Ή Σοφίτσα. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 57-58.) 

* Ή δ6Μ°Φΐλεστέρα πανήγυρις είς τον Πόντον. (Αύτόθι τεύχ. 16 
ο* 198 - 200.) 

. * Ο / ' καΐ τ° Λύκειονϊτήζ Γουμεράς. (Αύτόθι τεΰχ. 16 σ. 201-203.) 
ΪΜεξα Βαλέριον. ΟΙ Φιλικοί. Κατάλογος τών μελών τής Φιλικής Εταιρείας έκ τού 

αρχείου Σέκερη. Άθήναι 1937 Σελ. 95 (μετά 4 πινάκ.) 

° μητροπολίτης Σερρών Γρηγόριος Φορτουνιάδης καί τό άλληλοδι- 

* 8 δακτικον σχολεΐον Σερρών (Μακεδον. Ήμερολόγ. 1937 σ. 283-288 ) 

ερνζΐθυ Κ' Τ0 Ιν Βενετί,? Ηπειρωτικόν Άρχεΐον. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. ΙΑ'. 
* » σ. 1-348.) 

Μεταλλεΐδη Μ. Τά «κέτζια» γιά τήν Κρώμνη. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 67-71 

τεΰχ. 15 σ. 141 - 144.) 

Μινώτον Μαριέττας. Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. (Λαογρ. ΙΑ'. σ 415-531 ) 

****** Σλ' Ή κατεδάφισή τών φρουρίων τής Κέρκυρας καί ή ούδετεροποίησω. 

Αθήναι 1937 Σελ. 80. (Άνατύπωσις άπό τήν «Ίόνιον Ανθολογίαν). 

ίσν' , ίΜ,λτ· Νομίδου.] Ή Ζωοδόχος Πηγή. Σταμπούλ 1937 Σελ. 251. 

Μιχαηλιδου Ευγένιον. Ή Αίγυπτος έν τή συγχρόνφ Ελληνική φιλολογία. (Εκκλησια¬ 

στικός Φάρος τόμ. 35 σ. 464 - 475.) 

ΜΙΟ,ΜΜ* - ΝοίΙΛΓΐί. ο. ΐ:„„[πΐΜ,ΐίο„ 4 Γέΐ.κίο !Μ«„ΓΜΙ εη 

όγζ&πίΐπ ]ιΐ5ΐίπίεη βί ροεΙ-]ιΐ5ίίηίεη, Ρατΐδ 1937 ρ. 237. 
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Μιχαλοπούλου Φάνη. Ή Ακαδημία Αθηνών καί ή έκδοση Σολωμοΰ. Αθήνα 1937 

Σελ. 36 + γ'. 
» » Στέφανος Κουμανούδης (βιβλιογραφία). (Γενική Ελληνική βιβλιογρα¬ 

φία έτ. Δ'. σ. 17-24.) 

Μοσχονα I. Σελίδες έκ τής Ιστορίας τών συνθηκών. Τεύχ. Α'. Άθήναι 1937 

Σελ. 108. 

Μονξενίδον Π. Άντίχριστον. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 14 σ. 92-93.) 

Μονράτη Α. Βάσταξον κάρδια... (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 16 σ. 217.) 

Μουτίδη. Παροιμίαι (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14. σ. 76.) 

Μη. Αί νήσοι Κάλαμος καί Καστός κατά τό 1821. (Ναυτική Ελλάς, έτ. Θ', 

σ. 29 - 30.) 

Μηακάλη Γιάννη. Καναγκιουρίσια Καστοριά. Καστοριά 1937 Σελ. 45. 

Μπαλάνον Δ. Ιστορία τής Θεολογικής Σχολής. Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανε- 

πιστήμιον Αθηνών - Έκατονταετηρίς 1837 -1937. Άθήναι 1937 Σελ. 61. 

Μηόσδα Δ. Συμβολή είς τήν μελέτην τού γάμου κατά τήν εκλογήν τών Ίσαύρων. 

Έν Άθήναις 1937 Σελ. 80. 

Μηούα Χρυσ. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης. (Θεολογία τόμ. 15 σελ. 159-161, 

262 - 268.) 

Μνρίδου Χρυσοστόμου. Ή οικογένεια τών Σαρασιτών και ο Γερβασιος Σαρασιτης. 

(Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 3-82.) 

Μυτιληναίον Έμ. Τό περισωθέν παλαιόν άρχεΐον τού Ί. ναού τής Παναγίας Αγιάσου. 

(Άγια Σιών, έτ. Α'. σ. 5-9, 43-45.) 

» » Χειρόγραφον «Ίστόριον» περί τής συστάσεως τής Αγιάσου. (Αύτόθι 

σ. 81 - 87.) 

Μωραϊζάκη Κ. Πρωτοπρεσβυτέρου. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τού έν 
Φαναρίφ Κωνσταντινουπόλεως Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου. (Όρθο- 

δοξία έτ. ΙΒ'. σ. 65-67.) 

Μωϋσίδη Άλ. Ό τσοπάνο καί ό σκύλο-άτ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 154.) 

Ναζσαρίδη Γ. Ό ποπάς. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 11 σ. 17.) 

* * Ό Γιάννες κι’ ό κουμπάρος άτ. (Αύτόθι σ. 18.) 

» » Ό Χατζή - Γιάννες κΓ ή Τούρκισσα. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 74-75.) 

Νεοφνζίδον ”Αννας. Ό ποπάς καί τό κολοκύνθ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 13 σ. 21.) 

» » Ό ζωγράφον κΓ Άέρτος. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 75.) 

Βίδα. Μυστριώτικα τραγούδια. (Σπαρτιακά Χρονικά ετ. Α'. φύλλ. 5 σ. 16.) 

Χαπα!βίο$ Ωίο^οπεε. Βεΐίχπ^ε ζυτ Ύϊτίεοΐιείΐε - ιιηά δοζΐ&1§;65θ1ιίο1ιί:ε Μ&ΐχεάοηίεηδ 

ϊτα Μίίίβίαΐΐβτ, Βειιιρίδάεΐιΐΐεΐι αιιί Οηιηά άετ Βπείε άβτ Ετζόΐδοΐιοίδ 

Τ1ΐ0ορ1ιγΐ3ΐίίθ5 νοη ΑοΗπά&. δρε^ετ α. Κ.Β. δ. 87. 

Ξένιζα Ξένου. Ποντιακαί παροιμίαι. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 289. 297.) 

Ξηρονχάκη * Αγα&αγγέλον Μηζροη. Χυδιονιαξ και Αηοκοροινον. Ιστορικά σημειώ¬ 

ματα. (Έπετηρίς τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανιών, 

έτ. Α'. σ. 1 -12.) 

Ξιούζα Παύλου. Ξέναι λέξεις στή γλωσσά μας. (Κυπριακαί Σπουδαί Α' σ. 133-174.) 

Οίκονομίδου Άηοσζ. Οιωνοί- δεισιδαιμονίες - μαγγανείες - τής Χερσονήσου Καλλιπό- 

λεως καί τών πέριξ. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσ¬ 

σικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ· 85-95.) 

» » Ήθη καί έθιμα Μαδύτου. (Αύτόθι σ. 95-118.) 

» » Παραμύθια Καλλιπόλεως. (Αύτόθι τόμ. Δ'. σ. 161-169.) 
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Οί,ο^ίίον ·Λ„. Γραμμ™; πα?ατηβήΜιζ 4π·, Ιοϋ Ύ,Μασιχοϋ ίδιώ „ 

Θράκης. (Αυτόθι σ. 194-204.) 
Οικονομιδον Δ. Τά γουοάιλια έν Πόντφ. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 220-222 ) 

Συνοπτική Ιστορία τού περιωνύμου Έλλην. Φροντιστηρίου Τραπε- 

σ°ΐ2°ί3) “κα τΕΰΧ' 10 σ' 4'7’ τεδχ· 12 σ· 4'6· ™Χ· 13 

Άναίρεσις τού δημοσιευθέντος υπό του κ. Πασπάδου «Ελέγχου εις 

τεΰ7 ΙδΤπΚ12 ^ ^ *'Επώνυ^ Ποντιακά. (Αύτόθι. 

* * Γ6«μματικα τής Ποντικής διαλέκτου. (Αυτόθι τεύχ. 16 σ 204-2071 
Οιχονομοπονλον Λ Ό^ντήΜεγαρίδι Βυζαντινός ναός τού Χριστού: (Νέα Εστία τόμ. 

Όνονφριάδον Δ. "Εναν νερόν κι* άλλο δόστι άτό. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 12 σ. 31.) 

* * συντζά* δύο κοριτζιών. (Αυτόθι σ. 31 -32.) 
π * ,. * *? θ«λ«σσα καί τά χαψιά. (Αύτοθι τεύχ. 14 σ. 95.) 
α αιστι η Οί μήνες. Οί ήμερες. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 14 σ. 77 ) 
Παναγιώταν Κ. Ό βλαστημέας. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 14 σ. 73.) 

* *Η Τσαζού. (Αυτόθι τεύχ. 14 σ. 93.) 

ανταζη Β Τρεϊ νομάτσοι σύντροφοι. (Ποντιακά Φύλλα τεύχος 14 σ 71 ) 

*«*>**»».«* βφΛ,οβή,^Παν. Γ^ζίνη, 

Παπαδάχη Ν. Ή Εκκλησία τής Κρήτης. Χανιά 1936 Σελ. 164 + IX πίνακες 
Επί ενός γεωλογικού φαινομένου έν Κρήτη. (Έπετηρίς τής ένώσεως 
καλλιτεχνών, λογοτεχνών Χανίων έτ. Α'. σ. 49-67 ) 

^;4ν.ίΤολογί"ν Ι01ί 4νόμ“Ι0? (Πονηακά Φύλλα 
' * Ίο κ στήν Ποντιακή διάλεκτο. (Αυτόθι τεύχ. 12 σ. 32.) 
* * Ποντιακός Γλωσσοδέτης (Αυτόθι σ. 32.) 

Π«*«Ιο*ούΧον Μ,* .Νόμο. τής Αποβολής καί δ,ατηβήσί<ο? τών άτόνων φα,νηίν,ων 
εις το ιδίωμα Ποντου. (’Αθήνας τόμ. 47 σ. 63- 78.) 

* * Παρεξηγήσεις. (Αυτόθι σ. 243-247.) 

Παπαδοπούλαν Δ. (Σταυριώτου.) Ή Σαχταρίτσα. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 15 σ. 157-160 ) 

Ι^ΓιβΖΖΙΤ τρ0φίμων κα1 φαγητών το° πόντ0υ· (Αύτύ^1 τεύχ. 

* * Απο τή ζ“ή *ών Παρχαρίων. (Αυτόθι σ. 296 - 297 ) 

Παη«ί0„„Μ0υ /. ^0 ΕύαγΛ,σμός »ϊς ,ήν Κων^ντ.νοίποί,,ν. (Ήμε0. Λ„τ. Μακεδ. 

Παπαϊωάννον Μ. Καζανιές - Χάβρα. (Τό Βουνό, άρ. 41 σ. 107) 

Λ ™ “ Β“λκά"α· (Ν“ Έ"·“ 22 

Παπανδρεάδον Α. Εκείνο πά θά γίνεται. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 16 σ. 216.) 

* * Τή Μάσσονος τό μουσκάρ... (Αύτόθι σ. 216.) 
Π**α,ΙβΜον Π. Ποντιακά δημοτικά τ,,αγούδ,α. (Ποντικά Φί1λ„ τεδ, 16 σ 289) 

,Γ. 'Η. ίσ™Γή Τ™ «»6τη Λυκάριου. 
( Αρχειον Ευβοικων Μελετών τόμ. Β'. σ- 43 - 60.) 
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Παπασταματίον Εν. Λαογραφικά τοϋ χωρίου άγιος (Αιδηψού). (Άρχεΐον Εύβοϊκών 
Μελετών τόμ. Β'. σ. 195 - 209.) 

Παπαχαραλάμπους Γ. νΕθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαν τών Κυπρίων. (Κυπρια¬ 
κοί Σπουδαί Α' σ. 79-88 ) 

Παπαχριστοδονλου Μόσχον. Θρακικά τραγούδια. (Άρχεΐον τού Θρρ,κικοΰ Λαογραφι- 
κοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 121-136.) 

Παπαχριστοδονλον Πολ. Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών. (Αρχεΐον τού Θρακικοΰ 
Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ'. σ. 214-225.) 

> 5 Τραγούδια Θρφκης. (Αύτόθι τόμ. Δ'. σ. 111-147.) 
» > Πέτρα Άν. Θράκης. (Αύτόθι σ. 148-151.) 
» * "Εθιμα γάμου στο Όρτάκιοϊ Λιτίτσης. (Αύτόθι σ. 152-153.) 
» > Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών. (Αύτόθι σ. 205-215.) 

Παπαχριστοδονλον X. Τοποινυμιακά. Χωρία τής Ρόδου στον ΙΕ'. αιώνα. (Ελληνικά Θ', 

σ. 241-246.) 
» » Παρετυμολογίες καί Λογοπαίγνια άπό ονόματα αγίων. (Νέα Εστία 

τόμ. 21 σ. 543-544.) 

Παππα Σττ. Τά έγγραφα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως είς τά Αρχεία τοϋ 
Ου&ΐ (ΙΌτεαγ. Άθήναι 1937 Σελ. 12. 

Παρχαρίδη Ί. Τά τραγούδια τής "Οφης. (Ποντιακά Φύλλα τεύχ. 10 σ. 6 - 9.) 
» » Ό Ακρίτας. (Αύτόθι τεύχ. 10 σ. 18-20.) 

Ή Κρώμνη. (Αύτόθι σ. 278 καί 279.) 

Παπαχρονοπονλον Τονλας. Ή εκκλησιαστική φρασεολογία στή νεοελληνική γλώσσα, 
ί (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 220-221.) 

Παστιάδη Θ. Γεωγραφικά σημεκόματα. Περιφέρεια Κωτυώρων. (Ποντιακά Φύλλα 
τεύχ. 10. σ. 2-4. τεύχ. 11 σ. 8-10.) 

» » Βαρ-κετ Τσιτσεΐ. (Αύτόθι. σ. 20.) 
» » Άκράνια. (Αύτόθι τεύχ. 11 σ. 13.) 
» » Ή Ζεβορίτα. (Αύτόθι, τεύχ. 12 ο. 7.) 
» » Σήσαμος, Κώτυρας, Κρώμνα. (Αύτόθι τεύχ. 12 σ. 8-9.) 
» » "Ελεγχος επωνύμων τινών είς τά «επώνυμα*. Ποντιακά τού κ. Δη μ. 

Οίκονομίδου. (Αύτόθι τεύχ. 12 σ- 12 - 13.) 
* » Τ’ άνούτον. (Ποντιακά Φύλ.λα τεύχ. 13 σ. 28.) 
* * Ή πόλις Κοτύωρα. (Αύτόθι τεύχ. 14 σ. 63 - 65.) 

Πασχάλη Δ. Άνδρου λαογραφικά. Καλλιβρούσηδες. (Λαογρ. ΙΑ'. σ. 595-604.) 

Πααχαλίδη Π. Ό άγιος Νεόφυτος ό "Εγκλειστος. (Τού Συλλόγου «Κινύρα* διαλέξεις 
περί τών κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφιον καί πεζογράφων. σ. 37-65.) 

Πατριαρχέα Β. Άριστοτέλους Βαλαωρίτου ποιήματα ανέκδοτα. Έν Άθήναις 1937 
Σελ. 166-}- ρβ'. [Βλ. καί Νέας Εστίας τόμ. 21 σ. 900-906.] 

Πατοέλη Ν. Ό Βα?αχωρίτης καί ή "Ηπειρος. Άθήναι 1937 Σελ. 59 + θ'. 
Περάντη’Ολ. Συμπλήρωμα βιβλιογραφίας Κρυστάλλη. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 

1507-1508.) 

Πέρδικα Νίκης, Σκυριανά τραγούδια. Άθήναι 1937 Σελ. 56. 
Πετρακάκον Δ. Έκκ?α|σία καί δίκαιον κατά την Ελληνικήν έπανάστασιν (1821-1824.) 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 425-464. τόμ. 36 σ. 145-176 ) 

Πετροχείλον Ίω. Τό παρά τό χωρίον Άλαδινοΰ σπήλαιον τής Άνδρου. (Τό Βου\ό άρ. 
45 σ. 221-224.) 
Τατρική Σχολή, (συνοπτική Ιστορία). (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1778-1782.) Πετσάλη Ν. 



506 
Βιβλιογραφία. 

γυνάΐ^Τ^θΤσοαΓ-”8“0ς η' Α''89'90’201'202) 
σ. 178-181) α™ (Θεσσαλ,χά Χρον,χά τάμ, Ε· 

Πθ1νΗά°™ Ή ?δί“ ^ «*■«*-* Λαρίσης καιά 
ον χ> ■ και ΙΖ . αιώνα. (Θεολογία 15 ο. 357-360 ) 

Εονρναροπονλον Χ\ Όλίγ„ τ_„ά „ε , τής 18ρύΟΜ1ς „0 ·Εβϊι1!θ5 £>^ 

^ ^ΙΧΊ! 'Αβηνών. (Άχαδημαΐχί, Ία^ή «ο,. 83 „ 
1^4-136, τευχ. 24 σ. 376 -183) 

λφ.λλος τοΰ Φ.λίπ,ον Ίοίννου. (Νέο Έοτό, τόμ. 21 

ΠνζΙτη Στ. Ή Λεμόνα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ 29 1 

Λαογραφικά Ν.Λαοηδίου. Γύ,·&ό τόν άρ,αλε.ό. (Προλήψεις, «Μς, 
αροιμιες, μαντινάδες.) (Δρήρος έτ. Λ'. σ. 5-8, 35-39.) 

1» *° Κυπι<?Υιώ^ζ· (Αυτόθι σ. 68-72, 103-104,134-135, 

’ Γύρω από τον τοκετό. (Αύτόθι σ. 100 -103, 131 -184 ) 

' «Γ^;;:δΓ3^^ίεςΛ'Χβιοιουνένϊ“'· 

Λ""Λ"“ γτ “μέσον ιών “ίώνων· (·° "«** 

■ ιη? μέ ,ήν “■ <θμ- 

Π· ΤΖ'ΖΤ) Έλλη,1,10ί ί“ΓίΙΚ05 ΤώΜ”· <*"·Μ Πρόοδο, 5ι. 42 

Ρονσον Ε. Ποτορ.κά Εύβοϊκών μονόν. (Άρχεΐον Εΰβοϊμβ, μελετών ,όμ. Β'. 

τΊβοΓ^/' „Πθν!1Γθ1 Π^01^01· (Ποντιακά Φύλλα τευχ. 10 ο. 10) 

^ Ε“"^;;το ΕΓ°λή ■ °0 “*»«** - Ταλαντίου Νεό- φυτον. (Θρακικα τομ. 8 σ. 305-308.) 

2α«Μαρίον Μ. Ή άνάκ,ηοις τής Πελοχοννήοοο &ώ των Τούρκων έν β,ει 1715 
(Ελληνικά ετ. Θ' ο. 221-240.) 

ΣαΧΧ°' Γ' Ζ Γ"°ίεΜν0“' Μ’Ι°ίάΧ έξω ** Ιί,ν ™λ°· Ελλάς 

2α11Γσί1 Π· ®?“λ0> ;Ανί»ν ««·. ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 12 ο. 15-19, 
Ιι^βουδι τ' αραεμαν. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 15.) 

Τ Ορα μάτιαγμαν. (Αυτόθι τεΰχ. 13 ο. 16 -17.) 

* ^αν Τ° τούε ™ατ“λήν ετον. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 20-21.) 
" ^ασϊ1 τό μέλ. (Αύτόθι τεΰχ. 14 ο. 73 - 74.) 

’ ’ °ί ?ίσσ°1 στήν Αργυρούπολη στά 1828. (Αύτόθι τεΰχ. 14 ο. 78.) 
Ιο Πατεμαν. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ. 150.) " ' 

Χα£σε£“ς 'Αγιώρτς. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ. 153.) 

οΣινιάτιγμαν. Ό Γαμόστολον τη Μαϊααδίων. Τό παιδίν θά έρται 
με την ψυ σ. (Αυτόθι τεΰχ. 16 σ. 213 - 215.) ? 

Έντώκες τό κωδών. Οί μάγισσες τοΰ νεροΰ. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ.148-149^ 

Δ·Ν·Βερναδάκη·(Ό 

Σαμαρά Π. 

Βιβλιογραφία. 507 

Σαμαρά ΤΙ. Ανέκδοτο γράμμα τοΰ Α. Σκ. Βυζαντίου. (Αύτόθι σ. 115-117.) 

> » Ή εκπαίδευση στη Τουρκοκρατούμενη Μυτιλήνη. (Αύτόθι σ. 163-168, 

179-186 τοΰ παραρτήματος.) 

Σαμο&ράχη ’Δχ. Ή Υγιεινή και τό Κοράνιον. (Ιατρική Πρόοδος έτ. 42 σ. 311 - 315.) 

Σαραντη Μιλτιάδον. Άπό τά πανηγύρια τής Θράκης. (Θρακικα τόμ. 8 σ. 412-419.) 

Σαρρη I. Τά ονόματα των Ελληνικών βουνών. (Τό Βουνό άρ. 38 σ. 25-26.) 

» » Ή μορφολογία τοΰ Παρνασσοΰ. (Αύτόθι άρ. 46 σ. 235 - 242.) 

Σγουρίτσα Άγησ. Τό καπετανόπουλο και ο! πεζοΰλες στο Βαλτέτσι. (Σπαρτιατικά Χρο¬ 

νικά έτ. Α'. φύλλ. 1 σ. 4.) 

> » Λαογραφικά σημειώματα. (Αύτόθι φύλ. δ σ. 11) 

Σβορώνου Ν. Παρατηρήσεις εις λόγον παρηγορητικόν περί δυστυχίας καί ευτυχίας. 

(’Αθηνάς τόμ. 47 σ. 117-140.) 

Σεφεριάδου Στυλ. Ή πρώτη ιστορική έμφάνισις Α') διεθνών συμβατικών οριον παρο- 

πλίσεως συνοριακών εδαφών καί Β') άναγνωρίσεως δικαιωμάτων εις 
θρησκευτικός μειονότητας. (Άκαδημ. Αθηνών Πρακτικά 12 σ. 42-50.) 

Σιαμανη Γ. Ό Μάραντον. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 10 σ. 29.) 

Σιδηροπονλου Ευφρόσυνης. Λεξιλόγιον Κοτυώρων. (Άρχεΐον Πόντου 7 σ. 133 -183.) 

* » °.Λ.σματα δίστιχα Κοτυώρων. (Αύτόθι σ. 184-194.) 

Σολδάτου Κ. Ό Άνδρέας Κάλβος εις τήν Ίόνιον Ακαδημίαν. (Τό νέον Κράτος έτ. 

Α' σ. 184-143.) 
Σπαϋ-άρη I. Ή ανατολική Θρφκη κατά τον Έβλιγιά Τσελεμπήν, Τοΰρκον περιη¬ 

γητήν τοΰ XVII αΐώνος. (Θρακικα τόμ. 9 σ. 23-36.) 

Σπυριδάχι Γ. Οί Εβραίοι εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν. (Έπετηρίς καλλιτεχνών- 

λογοτεχνών Χανίων τόμ. Α'. σ. 75-80.) 

» » Λαογραφικά Σητείας. (Νέα Εστία τόμ. 22 σ. 1181 -1182.) 

Σηυρτδάαι Κ. Μωάμεθ Β' καί Ιουστινιανός Α' στις σχέσεις τους μέ τήν εκκλησία. 

(Κυπριακά Γράμματα έτ. Γ' σ. 166-168.) 

ψ Σπνροπονλου Νιχ. Ή έν Ήπείρω, Μακεδονία καί Θεσσαλίφ έπανάστασις κατά τό 
1878. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Ε’ σ 87 -117.) 

ψ Σταμονλη 3Αναστασίου. Τοπωνυμικά Θράκης. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ 
καί Γλισσσικοΰ Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 226-229.) 

Σταμούλη Μιλτ. Θρακικοί κιόδικες. (Θρφκικά τόμ. 9 σ. 122-136.) 

Σταμονλη - Σαραντη ’Ελπινίκης. Πώς γιάτρευαν στή Θράκη. Γιατρικά, γητειές καί 
χάρες. (Θρακικά τόμ. 8 σ. 351 -383. τόμ. 9 σ. 195-286.) 

Σταυριώτου. Τό Παρχάρεμαν. Τό Φύλεμαν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 16 σ. 217.) 

» » Ποντιακός Γλωσσοδέτης. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 16.) 

» » Ό πόθος τής νύφης. (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 23.) 

» » Αριθμοί, (τραγούδι.) (Αύτόθι τεΰχ. 13 σ. 24). 

» » Τ’ άγρέλαφον. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 76.) 

» » Αριθμοί. (Αύτόθι τεΰχ. 14 σ. 77.) 

» » Οί μήνες. (Αύτόθι τεΰχ. 15 σ. 155.) 

Στεργιοπούλου Κ. Παρατηρήσεις εις τήν νεωτέραν γεωγραφίαν τής Ηπείρου, μετά 

χάρτου τής Ηπείρου. Έν Άθήναις 1937 Σε?ν. 98. 

Στεφανίδη Γ. Τό κολογκύθ. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 13 σ. 22.) 

Στεφανίδον Π. "Αβουλα τή Θεόν φύλλον κί λαΐσκεται. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 15 

σ. 153-154.) 
Στιβαχτάκη 3Εμμ. Ένα παληό έθιμο τής πρωτοχρονιάς. (Δρήρος ετ. Α' σ. 39.) 

Σνγχολλίτου Σττ. Ό νεκρός εις τήν Άνασελίτσα. (Λαογρ. ΙΑ' α- 387 - 414.) 
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Σψίν>0νη ^ ,ΤΙΤΖ] Κ—° Παλαιολόγος; 

*-+ -^Γ^ΖΤ'ΖΧ^Ϊ^Τ - Γ' - 2“·> " 

Τ'λλ^^Δ Γεω&γί“5’ Ευτράπελος διήγησις καί παραδόσεις. (Λαογρ. ΙΑ' σ 651 652 1 

*- 351^*3;* 

τ(ΐ^:°::Αχ· ****** ·Εοτί„ ιόμ. 22 «ο.) 

τίΖΧ Ταγ' ·ηΤ Τ""."* 'Αλεί ■*·">**'"'· (Νί“ Έ°«“ «·*·Μ «>■ 1583-1686) 
τΤπη ° ε’ Ε^μ6;. (Πονι,ακά φ«λο ιΛ 274 “ “5 

Γ01ω„ ΛΓ -ο Π°9Φ0? ^ 'Ε’·°ύνδ“5·· <4^ *■ Α' »· 28 - 29·) 

°72α73)°” °ν “"6 Χ"ίί0'"έ,ι0“ν· (Π°™*ά Φύλλα. *βϋχ. 14 

τΖΖΜΊ', -λ ^“Τ04®10 (Λαογρ. ΙΑ’ ο. 642 - 646.) 

" η Γΐμ0ί ·% ή'ΤίΓ'5 μ“? ί<,ΙΟδί“ς Α !) δ 4™*“>μ4ς Χαί ή αρχή 

Ν“ Δΐαβ''Χη 6 ^ δ^*,ο™ 

2‘ΧΧΤ νΠ ΑΆμ0τ™ Τθαγ0'5δ,α' <***·* *· Α' α. 97 - .02.) 
ΤσαΐΑ.ττη 3 ? ' Λτ °,τ - Τ0 χαψία· (Πο™κά Φύλλα τευχ. 13 σ 42) 

ό Αρχάγγελος α,ήν Νεάαολ.,* (Λ^’έοος Α' 

’ '' Η αγια Τ0ίάδα στη Νεάπολι. (Αυτόθι σ. 154-155.) 

ΛΜ^ίΐΙη Ι0° Γ“>Ι>"1γα 105 Καί',δδ' (Πο™α*“ ««« «Οχ. 16 

ϊ-α,^οο Γ. τ» *Τ-~ <»«Ηβ» «0 ·Αρ,οΙ0Ιέλη Βαλ„ωρίιη. (Νέα Έσιία 

Ν' ΧΖΖΧΧ Βθυ,'γάίω· <** 'Αλήβεΐ“’ Χ“''ώ 14 >937 

• Μία δήθεν οολλογή τοί ΣολωμοΟ. (Κρητ,χές Σελίδες Α' α. 305 · 14 I 

* Επτανησιακό Φιλολογικά. Ηράκλειον Κρήτης 1937 Σελ 30 

Β' σ.1035υ7σί037550λωμ0ς ^ * νβθΛλ,νΐ*ή (^ητικές Σελίδες 

9 *Η 'Σεπασμενη Μορφή» τοΰ Σολωμου καί ή ^Αλκηστις» τοϋ Εύρι- 
πιδου. (περ. Μορφές Β' σ. 73-6, Θεσσαλονίκη.) 6 

3 ΪΤηΚ^°ς Ζακύν*'°ς (1?42 ■ 1869> («»· Τύ Ξεκίνημα, τεύχος 

^Γσ^ΓΓ κ<ΧΙ β,βλΐ°Υραφΐκά °Χ0ν ’Ανδρέα Κάχβο. (Έλλη- 

Ευαγγελος Ίω. Σαβράμης. (Θεολογία ΙΔ' σ. 287 - 8.) 

8 Κυδωνιάς Μαρτινιανός. (Αυτόθι ΙΕ' σ. 165-7.) 

* 8 ,? Ερωτο7ριτος *α1 οί Τούρκοι. (Δρήρος Α' σ. 136-137.) 

ΜΖ'Τ^10-ν86ρ)Τΐτίκ0ν ύ'Τ0μνημα τίίς 15ης *27ης Μαΐου 1866. («Αθήνα 

'°„Ί“. ^Κον,ολά^ης ατά Χανιά. („ερ. Νέα Πνοή Θεσαλονίκ,,ς Β' 
σ· 9-10. Επισημειωμα αυτόθι σ. 55.) 
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Τωμαδάχη Ν. Τά πρώτα βιβλία τοΰ Ί. Κοντυλάκη. (έφ- Εσπερινός Ταχυδρόμος 
» » Χανίων 1 Νοεμβρίου 1937 σ. Ιγς'.) 

» » Ό Κοντυλάκης καί ή Κρήτη, (έφ. Βήμα τοΰ Λαοΰ Χανίων 2 Νοεμ¬ 

βρίου 1937 σ. Ις' καί 4αβ.) 

» » Τό μυστικόν Κρητικόν υπόμνημα τής 15/27 Μαΐου 1866. (Αθήνας 
τόμ. 47 σ. 221-236.) 

Ύ-ψηλάντη Π. Τή γαϊδιρή ή μεσελέ. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 75-76.) 

Φ. Κ. Τά γνωμικά καί τά ρητά των ιστιοφόρων. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ' 

σ. 356.) 

Φάβη Β. Ό τετελεσμένος μέλλων έν τή άρχαίφ καί τή νεωτέρα Ελληνική 
(Αθήνας τόμ. 47 σ. 3-27.) 

» » Εις Στυλιανόν Δε-.νάκιν μνημόσυνος διατριβή. (Αυτόθι σ. 53-62). 

» » Περί τής σημασίας των ιδιωματικών γλωσσικών στοιχείων. (Αυτόθι 
σ. 237-242.) 

Φαρμακίδου Ξ, 'Ένα αίνιγμα. (Πάφος χρ. Β' σ. 297 ) 

Φαρμαχοπονλον Π. Ή πολεμική οικονομία άνά τούς αιώνας. (Ναυτική Έπιθειόρησις 
τόμ. 34 σ. 81-118, 232-246.) 

Φελεχίδου Δ. Ό Δεσπότο. (Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 14 σ. 93.) 

Φίλιππου Λοίζον. Ό Αρχιμανδρίτης Κυπριανός. (Πάφος Χρον. Α' σ. 186-193.) 

» » Δύο ανέκδοτα έγγραφα τοΰ ΙΖ' αίώνος. (Αυτόθι σ. 238 - 239.) 

» » Λεόντιος Μαχαιράς. (Τοΰ Συλλόγου «Κινύρα» διαλέξεις περί των 
κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων καί πεζογράφων ο. 66-83.) 

Φιριππίδον Ν. “Ελληνες έν ”Ανω Αίγύπτφ (αρχαία Θηβαΐδι) κατά τάς άρχάς τοΰ 
παρελθόντος αίώνος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 519-523.) 

ψ Φονρίχη Π. νΑλβα Φουκίνη. (Άθηνάς τόμ. 47 σ. 263-264.) 

Φουρναράχη Κ. Τό λιμάνι τής πόλεως [Χανίων] (Έπετηρίς τής ένώοεως καλλιτεχνών, 

λογοτεχνών Χανίων έτ- Α' σ. 44 - 47.) 

Φουσάρα Γ’. Συμβολή εις τήν Εΰβοϊκήν βιβλιογραφίαν [1620- 1936]. (Άρχεΐον 
Εύβοϊκών μελετών τόμ. Β' σ. 125- 175.) 

Φντράχη Άνδρέου. Κατά/.ογος τών χειρογράφων τοΰ Θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 97. 

Φωστηροπούλου Δεσποίνης. "Ασματα δίστιχα καί άλλα Τμέρας καί Κρώμνης. ("Αρχεΐον 
Πόντου 7 σ. 194-219.) 

Φωτοπονλον Α. Ό Άγιώργης ό προστάτης τών ποιμένων. (Μηνιαία Μεγαλόπολις 
έτ. Α' σ. 42 - 43.) 

X. Π. Ή κ?.έφτρα (Σαράντα Εκκλησιών δημώδες άσμα.) (Άρχεΐον τοϋ Θρα- 

κικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικοΰ Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 118-120.) 

Χαραλαμπίδου Ενδοξ. Ό Τυχόν. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 93-94 ) 

Χασαπόγιαννη Κυρ. Ό Άράπης τοΰ Ελληνικού Σχολείου. (Κυνουριακή "Επιθεώρηση 
Χρον. Α' σ. 143.) 

Χατζή Άντ. Έλλη - Ελλάς - Έλλην. (Έπιστημ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστ. 

Αθηνών 1935- 1936 σ. 128-161.) 

Χατζή αποστόλου Ευοτρ. Ό άρχιμ. Γρηγόριος Καλαγάνης καί τό έν τή Ριζαρείω σχολή 

κΐηροδότημα αύτοΰ. (Νέα Σιών έτ. Α’ σ. 88 - 92.) 

Χατζηγάχη Αλεξάνδρου. "Από τό Περτοΰλι τοϋ Άσπροποτάμου. (Θεσσαλικό Χρονικά 

ετ. Ε' σ. 139-147.) 

Χατζηγεωργίου Γ. Τή μαύρεσας τή κοοάρας τ’ ώβά. (Ποντιακά Φύλλα τεΰχ. 14 σ. 66.) 



510 
Βιβλιογραφία. 

Χατζηγίάννη Δ. Λ άρχεία τών μονών. (Κ„*ημερ„.ή 1„ς Μάρτιο» 1937 4(,ΛμΑς 

Χ.φν ·Ι„α^ί!ον Η. Γύρω *τό τόν -0φιν. (Πον,,ο,Λ φίλλα ι0 28 . 

“Τ,™ Τ,Γ~,“ '* ■'····*·«.—« 
Σύμμεικτα ετυμολογικά. (Άθηνάς τόμ. 47 σ. 141.154.) 

Κυπριακά λαϊκά τραγούδια. (Λαογρ. ΙΑ' σ. 605-631.) 

Ή κριτική έκδοση των Κυπριακών ερωτικών ποιημάτων. (Κυπριακά 
Γραμματα, ετ. Γ' σ. 79-84.) ν ^ 

Χ«τξη^,ώ,ο„ Δ^. ΤΑ #ίαιρ„ν ίν Σαράντα ΈκΧΙη„ίο1ς ·Ανατ. θράχητ. (Άρ,οϊον 

χ ΘΡ<«!κίΧου Λαογρ. και Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ'. σ 101-105) 

Η * ** ^α··Εΐ,η1ς. (·Α„Ζ,™ο 
Χατ. Ί ζκ Λασγραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Δ'. σ'85-100 ) 

*■ Έχχληοιών. (-Λ*.*, 4 βρ^* Γαονί 
φικου και 1 λιοσσικοΰ Θησαυρού τόμ. Δ'. σ 170 -188 ) 

Χ^υίΜου Γ ΧΜογή έιαϊ5„φών ιή? διοικ,σεω? Μεχρών Θρ ,κς ^ ιο_ 

Θρακικου Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 23 - 24 ) 
* * Σημειώσεις έκ χειρογράφων. (Αυτόθι σ. 24-25 ) 

ουρμσ^άίου ΚαλλισΟένους. Απόσπασμα κωδήκων Πετροχωρίου (Τσακηλίου) της 

επαρχίας Μέτρων και Άθύρων. (Άρχεΐον τού Θρρκικού Λαογραφικοϋ 
και 1 λωσσικου Θησαυρού τόμ. Γ' σ. 17 -23.) 

Χωριάτικο καλαντάρ’ τού 1902. (Αυτόθι σ. 26-30.) 

Παρατηρήσεις εις τό άμπατζηλήκ. στη Θρφκη. (Αυτόθι σ. 137- 142.) 

ο°ηο0Τ^ .(Π"τρ°^Λρΐ) τήζ έπα^>5 Μέτρων. (Θρφκικά τόμ. 8 
σ. 330 - 350 τομ. 9 σ. 310 - 361.) ^ 

Επαρχία Μετρών καί Άθύρων. (Άρχεΐον τού Θρ9κικοΰ Λαογραφι- 
, κου και 1 λωσσικου Θησαυρού τόμ. Δ'. σ. 106-110) 

?*"’ Σ?ββα'„ ΚΤΤ;ά έ«ΜΙ“4*°'%<“ΜΚ»πβ1αχά Γράμματα Ιτ. Γ' ο. 189- 190) 
Χριστοφιλοττονλον^ Α. Τό. πρόβλημα τή5 Εο,ο,χ Ρ™ί3. 

Χριστοφορίδου Κ. Τστορικό σημείωμα. Ή Κερασοϋς. (Ποντιακά Φύλίμχ ιεΟν 10 ο 12) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

μητροπ. Κυδα,νίας. Περί τής θέσεως τού Έλλην. κλήρου εν Κρήτη επί 
Βενετοκρατίας. ( Εκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 31-36.) 

,0” Δαν^ν'· Άγιορειτικά, Έχ ,οϋ Κ<ο6. Ω. 56 τήρ βφλ,οβή^ 
^Ιερας μονής Λαύρας. (Ραδάμανθος ετ. 22 τεύχ. 5 σ. 6-7.) 

Αγιορειτικά. Έκ τού Μεγάλου Γεροντικού. (Αυτόθι τεύχ. 11 σ 11-12 
τεύχ. 12 σ. 10 τεύχ. 13 σ. 11.) 

'Α*ν^όθα Μητροπολίτου τού ω Μεγάλο,* Πρτοτοσνγγέλιον καί Παραμυθίας. 

Φως απο τα βάθη τών αιώνων τεύχ. ΣΤ'. X. Ή αρχαιότερα καί άγιω- 

τερα Λεπτού κόσμου. Ό άγνωστος Θεός. Άθήναι 1937 Σελ. 49. 

Θεος ™ν πνευμάτων. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 36 σ. 177 -199.) 

2 λ58 αΥΙ<Χ καθ°λΐκίΐ καί ΪΑποοτ°λική λειτουργία. Άθήναι 1937 
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Αιμιλιανοϋ μητροπ. Φιλαδέλφειας. Τό δράμα τού πόνου. (“Ορθοδοξία ετ. ΙΒ' σ. 3 -10, 
41-46.) 

Άλ.ιβιζάτον Άμίλκα. Εκκλησία καί πολιτεία έξ έπόψεως ορθοδόξου. Λόγος εις τό μνη¬ 

μόσυνο ν τών ιδρυτών, ευεργετών καί καθηγητών τού Πανεπιστημίου 
ρηθείς εντολή τή συγκλήτου τη 30 “Ιανουάριου 1937. (Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έν Άθήναις 1937. Σελ. 49.) 

» » Ή σύγχρονος θέσις τής ορθοδόξου Θεολογίας. (Έπιστημ. Έπετηρίς 
Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. Αθηνών (1936-1937) σ. 2-17.) 

» » Τό δυνατόν τής συγκλήσεως οικουμενικής Συνόδου. (Αυτόθι σ. 37-50.) 

» * Τρόπος συνεννοήσεως τών ορθοδόξων εκκλησιών ως προς τάς αποφά¬ 

σεις αΰτόόν έπί τών γενικωτέρων καί έπειγούσης φύσεως ζητημάτων 
έν περιπτώσει αναβολής τής συγκ?νησεως οικουμενικής συνόδου. (Αυτόθι 
σ. 51-56.) 

» » Ή κωδικοποίησις τών ιερών κανόνοζν καί ή σημασία αυτών. (Αυτόθι 

σ. 56-59.) 

* » Καθορισμός τής εξωτερικής καί έσαιτερικής ιεραποστολής τής ορθο¬ 

δόξου Εκκλησίας. (Αυτόθι σ. 60 - 67.) 

> » Εκκλησία, πολιτεία καί έθνος έξ έπόψεως όρθοδόξου.(Αύτόθι σ. 68 97.) 

» » Ή εκκλησία καί τά κοινωνικά ζητήματα. (Αυτόθι σ. 98- 117.) 

ΑΗνΐεαίοε Αιη. ϋϊε Οε^εηΛνάηΐ^ο 3ΐε11ηη£ άετ Οτίΐιοάοχ 65ί1ίε1ΐ6Τ1ιεο1θ£ί6.(Κγπο5 

I σ. 317-330.) 

’Δντωνιάδου Βασ. Έγχειρίδιον εισαγωγής είς τάς Αγίας Γραφάς. Τόμ. 1-2. Έν Άθή- 

ναις 1937 Σελ. 358+244. 

» » Αί διά τής Κ. Δ. ορθόδοξοι ερμηνευτικά! άρχαί καί μέθοδοι καί αί 
Θεολογικαί των προϋποθέσεις. (Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. 

Αθηνών 1936 - 1937 σ. 161 -199.) 

Ανωνύμου Άναίρεσις τών κατά τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων θεωριών τού 
δϊτ Αιιίοη Βετίτ&ηι. (Νέα Σιών τόμ. 32 σ. 362-386, 417-452.) 

Βέλλα Β. Κριτική τής βίβλου καί εκκλησιαστική αυθεντία. (Έπιστ. Έπετηρίς 
Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. Αθηνών 1936-1937 σ 150-160.) 

Γονδέλη Σπυο. Συμβολή είς τήν άνάλυσιν τού βιβλίου τού Ίώβ. Τό κακόν παρ’Έλιούς 
έξ έπόψεως φιλοσοφικής. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 30. 

Δεληγιώργη Γ. Δοκίμια μεταφραστικά καί ερμηνευτικά τής Π. Δ. Ίερεμίου I. 1-19. 

(Έπετηρίς τού φοιτητ. Θεολογ. Συνδέσμου τεύχ. Γ'. 1935-1936 σ. 4-22.) 

Διαμαντοπούλου ’Αδαμ. Ή τετάρτη οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι 451. (Θεολογία 
15 σ. 349 - 356.) 

Δνωβοννιώτον Κ. Καθορισμός έξωθεν επιδράσεων έπί τής ορθοδόξου Θεολογίας ιδία 
άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό?>.εως. (Έπιστημ. Έπετ. Σχολής 
Πανεπ. Αθηνών 1936-1937 σ. 118-121.) 

Εγκυκλοπαίδεια Θρησκευτική και Χριστιανική Τόμ. Β'. Άπόστολος-ΔώρονΆθήναι 1937- 

Ήλιάδου Π. Ό μυστικός κύκλος. Άθήναι 1937 Σελ. 112. 

Ιεζεκιήλ μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Δύο νέα βιβλία περί ήμερολογίου Άθήναι 1937 Σ.14. 

Καββάδα Άθηναγόρα, Άρχιμ. Τό υπερπέραν ή ή απόκοσμος ζωή άπό ορθοδόξου 
άπόψεως. Νέα Ύόρκη 1937 Σελ. ; 

Καμπελή Ισαάκ. Ό πολιτισμός τών Εβραίων. Έν Άθήναις 1937 Σελ.; 

Καραμάνη Φ. Γενική έπισκόπησις τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Λέσβου καί τών 
παλαιοχριστιανικών μνημείων αυτής. (Έπετηρίς τού φοιτητικού Θεο- 

?>,ογικοΰ Συνδέσμου τεύχ. Γ'. (1935-1936) σ. 30 · 52.) 
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Καρμιρη I. Μητροφάνης ό Κριτόπουλος καί ή ανέκδοτος αλληλογραφία αύτοϋ νυν 

το πρώτον έκδιδομένη. (Θεολογική βιβλιοθήκη εις μνήμην του καθη- 

γητοϋ Χρίστου Άνδρούτσου άριθ. 1.) ΆΘήναι 1937 Σελ. 297. 

"Ορθοδοξία καί Προτεσταντισμός τόμ. 1. Άθήναι 1937 Σελ. 410. 

Κασιγονη Άγ. Ή διδασκαλία τοϋ Χριστού. Αλεξάνδρεια 1937 Σελ. 3δ. 

Κλεομβρότον Ε. Συνοπτική ιστορία τής εκκλησίας τής Λέσβου. {Ό Ποιμήν (παράρτημα) 

ετ. Ε'. σ. 139-154, 155-162.) ' 

Κληρίδον Ν. Κυπριακή αγιογραφία. Προλεγόμενα καί κείμενον τής ακολουθίας του 

όσιου καί θεοψόρου πατρός ημών Ιωνά τοϋ θαυματουργού, τοϋ έν 

Περγάμφ τω χωρίφ. (Κυπριακαί Σπουδαί Α' σ. 89-132.) 

Κοπδάρη Γερασ. Συμβολή είς τήν εισαγωγήν τής Εκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελλά¬ 

δος. (Θεολογική Βιβλιοθήκη είς μνήμην τοϋ καθηγητοΰ Χρίστου 

Άνδρούτσου άριθ. 3.) Έν Άθήναις 1938 Σελ. 106 +θ'. 

Εοτσωνη Ίερ. Ιούλιος ό Αφρικανός ό πρώτος χριστιανός χρονογράφος. (Θεολογία 
τόμ. ΙΕ'. σ. 227 - 238.) 

Κονρίλα Εύλογίον. Αί προς άναθεώρησιν των εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι άπό- 

πειραι έν τή όρθοδόξψ Ανατολική Έκκλησίφ. (Νέα Σιών 32 σ. 153 - 

161, 227-235, 315-324, 354-361, 453-461, 481-488, 546-553.) 

Λιανα Ζαχ. Τό Εύαγγέλιον τής Εκκλησιαστικής κοινωνικής προνοίας. Έν Άθύ- 

ναις 1937 Σελ. 24. 1 

Λώλη 2. Αί κοινωνικά! ίδέαι των τριών Ιεραρχών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. 

ΚΑ' σ. 29-34, 83-88.) 

» » Ή κοσμογονία κατά τήν Αγίαν Γραφήν καί τούς αρχαίους Έλληνας. 

(Αυτόθι σ. 370 · 382.) 

Μηλιαρα Καλλίοτον, Άρχιμ. Όδοιπορικόν τοϋ Ρώσσου Ιγνατίου Σμολιάνιν. (Νέα Σιών 
τόμ. 32 σ. 97 - 105.) 

Μίχαηλίδον Ε. ’Εξέχουσαι φυσ.ογνωμίαι έν τή Έκκλησ. Γραμματολογία τής Κοπτικής 

Εκκλησίας. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 77-89.) 

Οί Κόπται. (Αυτόθι σ. 257-284.) 

* 8 Ή Έλλ· έκκλησ. Γραμματολογία διά μέσου των αιώνων έν ’Αραβικοϊς 

κειμένοις, χειρογράφοις καί έκδιδομένοις. (Αυτόθι σ. 368-370.) 

Μτταλάνον Δ. Ή νεωτέρα ορθόδοξος θεολογία έν σχέσει προς τήν πατερικήν θεο¬ 

λογίαν καί πρός τας νεωτέρας αντιλήψεις καί μεθόδους. (Έπιστημ. 

Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπ. Αθηνών 1936-1937 σ. 122-129.) 

Τό πρόβλημα τής συγκλήσεως οϊκουμεν. συνόδου. (Αυτόθι σ. 130-135.) 

Μπόνη Κ. Προλεγόμενα είς τάς «Ερμηνευτικός διδασκαλίας ν τοϋ Ίωάννου VIII 

Ξιφιλίνου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή είς μίαν νέαν 
έκδοσιν. Άθήναι 1937 Σελ. 99. 

* Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη, μηυροπολίτου νέων Πατρών, τά σωζόμενα Έν 
Άθήναις 1937 Σελ. 116+ ς'. 

Βηιίεΐοα* Ρ. βίε Οηαπάρπηζίρίεη ιιηά Ηαυρίηιοτίίπιαίε άετ Οτίΐιοάοχεη Κίτοΐιε 

(Κγτΐοε I σ. 331-342.) 

Μπρατσιώτον Π. Περί τών θεμελιωδών αρχών καί γνωρισμάτων τής ορθοδόξου έκκλη- 

σίας. (Επιστημ. Επετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστ. Αθηνών (1936-1937 ) 

σ. 136- 149. 

* 8 Εισαγωγή είς τήν Παλαιάν Διαθήκην. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 659+·ιβλ 
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Μυτιληναίον Ε. Ρητορικά έγκόίμια είς τήν Θεοτόκον. (Αγία Σιών, έτ. Α' σ. 35.) 

* * Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου. (Αυτόθι σ. 57 - 63.) 

Μοοραΐτον Δ. Έκ τής εσωτερικής ιεραποστολής τής ορθοδόξου εκκλησίας τής Ελλά¬ 

δος, κήρυγμα καί κατήχησις. (Έπιστημ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπ. 

Αθηνών 1936- 1937 σ. 200-208.) 

» » Ή λειτουργία Βασιλείου τοϋ Μεγάλου. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 17. 

(Άνατ. έκ τής «θρησκευτικής καί χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας».) 

Παντελάχη Έμμ. Αί άρχαί τής έκκλησιαστικής ποιήσεοκ. (Θεολογία 15 σ. 323-339.) 

* * Σύμβολα! είς τήν Χριστιανικήν Ελληνικήν ποίησιν. (Άθηνάς τόμ. 47 

σ. 94-116.) 

Παντελεήμονος Μητρομ. Καρνστΐας καί Σκύρου. Πώς φαντάζομαι τον θεσμόν τής 

Άποστολικής διακονίας. Έν Άθήναις 1937 Σελ. 16. 

Παντελεήμονος Ααυριώτον. Έκγώμιον είς τον όσιον Αθανάσιον τον έν τφ Άθφ. (Θεο¬ 

λογία 15 σ. 128- 143.) 

Παπαδοπούλου Ν. πρωϋ·ιερέως. Θεοφίλου Β'. πατριάρχου Αλεξάνδρειάς δύο ανέκδοτα 

Γράμματα. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 36 σ. 117-118.) 

Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπ. Ά&ηνών. Έπί τίνος δήθεν ανεκδότου εγκυκλίου 

τού Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου Β'. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ.35 

σ. 505-511.) 

» » Ό Μέγας Κωνσταντίνος. (Ό Ποιμήν έτ. Ε'. σ. 83-86.) 

» » Έξώτερικαί επιδράσεις έπί τής ορθοδόξου Θεολογίας κατά τόν ΙΣΤ'. 

καί ΙΖ'. αιώνα. (Έπιστημ. Έπετ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστημ. Αθηνών 

1936-1937 σ. 18-36.) 

» » Ή πρώτη έκατονταετηρίς τής έκκλησίας τής Ελλάδος. (Έπετηρ. 

Φιλολ. Συλλογ. Παρνασσού τών έτών 1930-1936 σ. 7-24.) 

» » Ήμερολογιτικών κατηγοριών έλεγχος. Άθήνησι 1937. 

> » Περί τής πρίότης αρχής τής έπεμβάσεως τών Ρώσσων είς τά ζητήματα 

τής Ανατολής. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 12 σ. 156-166) 

» » Ιακώβου (αγίου) τοϋ Άδελφοθέου. Ή θεία λειτουργία. Έπιστασίφ 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου έκδ. β'. Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 32. 

Παπαμιχαήλ Γρηγ. Ή ουσία καί τό βάθος τοϋ Χριστιανισμού. Λόγος ρηθείς υπό τοϋ 

πρύτανεως - έπί τή έπισήμω έγκαθιδρύσει αύτοΰ είς τό τής Πρυτανείας 

αξίωμα τή24ϊΐ Ιανουάριου τοδ 1937ο11 έτους. (Πανεπιστήμιον Αθηνών.) 

Έν Άθήναις 1937 Σελ. 23. 

» » Ό Ίησοΰς ώς ιστορικόν πρόσωπον. Έχδ. γ'. Έν Άθήναις 1937 Σ. 136. 

Πετρακάκου Δ. Ό Γάζης Παΐσιος ώς Κανονολόγος. (Θεολογία 15 σ.193 - 207, 289-322.) 

» » Εκκλησία καί Δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. (Έκκλ. 

Φάρος τόμ. 36 σ. 37 -76, 300-331.) 

Ράλλη Ε. Περί τοϋ έκκλησιαστικοϋ ά'ξκύματος τών δομεστίκων. (Ακαδημίας 

Αθηνών Πρακτικά τόμ. 12 σ. 294-296.) 

» * Περί τής αναγκαστικής μοναχικής κουράς. (Αυτόθι σ. 326-328.) 

5/£·αΐ35 Απί. ϋεε Οάτγδΐρροδ νοη ^π»8£ΐ1βιη Εη&οιηίοη ε,ηί άεη Η1. Ιοίι&ηηεε 

άεη Τάυίετ ηιί): είηεπα Αη1ι&η§. ϋηί6Γ5τιο1ηιη§βη ιιπά Ετξάηζιιη^εη 

ζιι άεη δοΐιπίίεα άεε Οθ^ίρροΒ. (Τεχίε αηά ΡθΓ3ε1ιαπ§εη ζητ όγζβιι 

ίίηιβείι - ηεη^ΓΪεοΙιίβοΙιεη ΡΙιί1ο1ο§Ϊ6, Ντ 20. Αιΐιεη 1937. 5. 122 + η'.) 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣπουδΟν, έτος ΙΓ . 33 
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Α**· Η δΐ°ΐκΤ)τΐκί> τίίς Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς τόμος πρώτοε 
τεύχος μονον. Ή νομική καί κανονική θέσις τής εκκλησίας Αλεξάν¬ 

δρειάς έναντι τής Αιγυπτιακής επικράτειας. Έν Άλεξανδρείφ 1937 
Σελ. 262. 

Σω^ον, Μνιρ„„. ·ιερ1ασαΒ *„2 „>„5. Ή Χριστιανική ήθτκή. Έν Μενίί-η 
Παναγίςι Σελ. 96. 1 “ 

* , 8 Τυπικά ί διατάξεις Ιερών ακολουθιών Μητροπόλεως Ίερισσου Σελ. 23 

^^„ν.ον ^φη,Λ,ο^„6ίίας. Ταμεϊον Ικκλησ,αστική, „„ιή„6ως. (ΈκκΙησα,στ.κό, 

Φάρος το μ. 35 σ. 476-494, τόμ. 36 ο. 9-30, 236-248, 285-299 ) 

■ Τό έορτολόνιοντής "Ορθοδόξου Εκκλησίας έξ έπόψεωςήμερολονιακής. 
(Θεολογία τόμ. ΙΕ'. σ. 5-112.) 

Θεοφάνης ό Γραπτός. (Νέα Σιών τόμ. 32 σ. 81 - 96, 187-195 959 959 
401-408,569-579.) ~ 

* Ή ακολουθία τοϋ Μεγάλου Σαββάτου καί τά μεγαλυνάρια τοϋ Επι¬ 

τάφιου. (Αύτόθι σ. 145- 152, 209-226, 273-288, 337-353, 465-480 
529 - 545.) ’ 

» ^ » Πατρ,αρχών Γράμματα. (Αύτόθι σ. 178 -186, 325-330, 503 - 512 ) 

^σολύμιον. ΟΙ πρώτοι επίσκοπο, τών Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ 32 

σ. 260-264, 289-299.) μ' 

τ' Η η :ν° Χβ,στιανισ^ κα1 V Θρησκευτική κρίσις. (Αύτόθι σ, 513-517.) 
Τρεμπέλα Παν. Υπόμνημα είς τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου. Έν Άθήναις 1937 

Σελ. 723 4- ιβ'. 

» » Κοινωνία Άγιων. "Αθήναι 1937 Σελ. 46. 

Κ. Περί τδν Ικκλησιαστικών δικαστηρίων καί τής πρό αυτών διαδικασίας. 

( Επετηρις του Φοιτητικού Θεολογικοϋ Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. (1935-1936) 
σ. 58 - 63.) ' 

Φιλιππίδου Λ. Ελλάς πιστεύουσα. ΆΘήναι 1937 Σελ. 30 

ίρακκοάλ, I. Θρη^τική διδασκαλία καί άκολογητι»; αίτής χ„ρ„«,ήί. ·Μί>. 

Ο Ίτ)σοΰ5 ως ποιμήν ψυχών. “Αθήναι 1937 Σελ. 16. 

Ο Χριστός ως παιδαγωγός. Μυτιλήνη 1937 Σελ. 24 

ΦΒ,λίη°υ Κ ^άτ0η Π· μεταφρασμένο άπό τά Έβραί,κα 
Εκδ. β . Μυτιλήνη 1937 Σελ. 27. 

Φντρά*ν 'Αν*ρέ°:· I6 ί8“ν“0ν εί! Φ ορθόδοξον λατρείαν. (Ό Ποτμήν 
ετ. Ε . σ. 161-167, 179-188.) μη 

Ο Χριστιανισμός καί τά προβλήμα της έποχής μας. “Αθήναι 1937 Σ.26 

φ* ,,Α ! Δημώδεις ύμνοι προς τήν Θεοτόκον. (Αγία Σιών έτ. Α'. σ. 76 - 78.) 

, αποκαλυψις τοΰ ΕύαγγελιστοΟ Ίωάννου. (Εκκλησιαστικός Φάρος 
τομ. 35 σ. 495 - 504.) ν ’ 

Χα^ίΧο,Γ. Αί ϋψηλότεραι θρησκευτικοί ιδέα, τού Ψαλτηρίου. (Έαετηρίς τοϋ 

φοιτητικού Θεολογικοϋ Συνδέσμου τεΰχ. Γ'. (1935 -1936) σ. 23- 29 ) 

έΤ6.στσφσρ„„ ΛΓ,τροπ. 4εοντ««»,. Ή υπό τής πολιτείας άναγνώρ.σις τών Πα· 

τριαρχων. (Εκκ/.ησιαστικός Φάρος τόμ, 36 σ. 212-235.) 
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ΤΕΧΝΗ 

Άγγελομάτη Χρ. Ιστορικά σπίτια τής Αθήνας. Μερικές Εκκλησίες. (Νέα Εστία τόμ. 

22 σ. 1251 -1253.) 

» » Δύο “Εκκλησίες. (Αύτόθι 1576 -1577.) 

Απίοπΐαάϊε 8ορΗΐο. 8ιιτ ηηε τηοεειραβ άε Κ.&νεηηε. (Μηειηοεγηε ίετίΐ^ε εετίεϊ νοί· 
Ιετίϊυαι ρ. 219-231.) 

Βααματζή Θ. Νησιωτικά κεντήματα. (Ναυτική Ελλάς έτ. Θ' σ. 244.) 

Βουδοΰρή Δ. Οί Μουσικοί χοροί τής μεγάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας κατά τούς 

κάτω χρόνους. (“Ορθοδοξία έτ. ΙΒ' σ. 95-99, 128- 129, 153- 156, 

187-191, 252-258.) [Καί έν ίδιαιτ. αποσπάσματα Σελ. 30.] 

Βυζαντινών Σπουδών Εταιρείας, Λεύκωμα Βυζαντινών σχεδίων (πίνακ. 10) Έν “Αθή¬ 

να ις 1936. 

Γιαννίδη Ελισαίου. Βυζαντινή μουσική σέ τετράφωνη αρμονία. “Αθήνα 1937. Σελ. 18. 

Επιτροπής Θραχιχών. Θρακικά κειμήλια. (Θρακικά τόμ. 9 σ. 421 - 423.) 

Ζάχου Άγ. Τό όρος Σινά καί ή μονή αγίας Αικατερίνης (μετά 52 πρωτοτύπων 
εικόνων.) Έν “Αθήναις 1937 Σελ. 256. 

» » Μουσική καί θρησκεία. Θρησκευτικότης μεγάλων μουσουργών. (Εκ¬ 

κλησιαστικός Φάρος τόμ. 36 σ. 129 -144.) 

Ζώρα Γ. Αί περί τέχνης θεωρίαι τοΰ Κάλβου. (Πάφος χρον. Β' 181 - 185.) 

Θεοδωροπούλου Δνρας. Ιστορία τής Μουσικής. Τόμ. Β' “Αθήναι 1937 Σελ. 190. 

Καλλιγα Μ. Άνασκαφικπί έρευναι εις τον έν Θεσσαλονίκη ναόν τής αγίας Σοφίας. 

(Πρακτικά “Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936 σ. 111-118.) 

Καλογεροπούλου Ν. Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά μνημεία καί τέχνη έν Εύβοίφ. 

(Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Β' σ. 26 -42.) 

Κ^εομβρότου Εναγ. Τό ύπ’ άριθ. 23 χειρόγραφον τής έν Λέσβφ ίεράς μονής τοΰ άγ. 

Ίωάννου του Θεολόγου (Ύψηλοΰ) καί ό περίφημος ζωγράφος Μανουήλ 
Πανσέληνος. (Ό Ποιμήν ετ. Ε' σ. 101 - 107.) 

» *■ Τό χρυσοκέντητοι1 έπιτραχήλιον τής Αγιάσου. (Άγια Σιών. ετ. Α' 

σ. 10 - 13.) 

Κούρτη Σ. Ή άγια Ειρήνη καί ή Μητροπολις. (Νέα Εστία τόμ. 29 σ. 1346-1347.) 

Λογαριαστάκη Κ. Ή τέχνη στήν Κρήτη. (Δρήρος έτ. Α' σ. 19-22.) 

» » Κρητική λαϊκή τέχνη. (Αύτόθι. σ. 19-22, 53-55.) 

* » Ένας θρύλος. Σπίνα-Λόγκα. (Αύτόθι σ. 86-87.) 

» » Μεταβυζαντινή τέχνη. Κρητική Σχολή. (Αύτόθι σ. 138-140,174- 177.) 

Μανιουδάκη I. Ή Βυζαντινή μουσική. (Έπετηρίς τής ένώσεως καλλιτεχνών, λογοτε¬ 

χνών Χανιών έτ. Α' ο. 28 - 32.) 

Μαυρίδου Κ. Ό έν Σηλυβρίςι Βυζαντινός ναός τοΰ άγιου Σπυρίδωνος. (Θρακικά 
τόμ. 9 σ. 38-44.) 

Μίαν [Μιλτ. Νομίδου.] Τά μωσαϊκά τής άγιας Σοφίας. Έν Γαλατφ 1937 

Σελ. 58. 

» * Χάρτης τοπογραφικός καί αρχαιολογικός τής μεσαιωνικής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως εκπονηθείς καί καταρτισθείς υπό — Σταμπούλ 1937. 

Μί$α. 03Γίε Ιορο^τ&ρΐιίςηε εί 3π±έο1ο§ίςυε <3ε Οοηεί&πίΐηορίε επί ηαο5'6η 
ά^ε. 0&1313 1938. 

Μπακαλάκι Γ. Ίστορημένον έκ Θράκης άντιμήνσιον. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. δ- 14.) 

> * Παρανέστιοι αρχαιότητες. (Θρφκικά τόμ. 8 σ. 15-31.) 
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ΜπαχαΜ>“ Γ. Ενεπίγραφα ,,οχάν.α το0 ,,ουφε,ίου τώϊ .Αμπα,ςή5ων φιλιπ„ου„6. 
λεως. (Θρακικά τόμ. 9 σ. 401 - 403.) 

ΞνηοποΜον ·Αν»Β. Βυζαντινόν «βα,ιίδ.ον μετά παραστάσεων έ* τού βίου τσϋ άγιου 

Δη μητριού. (Αρχαιολογική Έφημερίς 1986 σ. 101-136 μετά 2 πιν ) 

Δυγγοηονλλου Δ. - Παπαδημητρίου I. Έρευναι έν Παλοαοπόλει νής Κέρκυρας. (Πρα'- 

κτικα Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936 σ. 99 -110.) 
ΟΗαπάοε Αηαείαεβ. Όβίοε ΟΐΓέίίβηηε. (Βυΐΐ. Οογγ. Ηέΐΐ, ΝΧ. ρ 68- 100) 

■Ορλάνάου -Λναστ. Ό τάφος τής άγιας θεοδώρας. (Άρχείαν των Βυζαντινών μνημείων 
της Ελλάδος τόμ. Β' ο. 105 -115.) 

» Ο άγιος Βασίλειος τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 115 -130.) 

* Ο ^Υι°ς Νικόλαος τής Ροδιάς. (Αυτόθι σ. 131 -147.) 

Ό παρά την γέφυραν τής Άρτης άγιος Βασίλειος. (Αυτόθι σ. 148-150.) 
* Τό κάστρον τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 151-160.) 

* Βυζαντινά γλυπτά τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 161-171.) 

Οί μεταβυζαντινοί ναοί τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 172-179.) 

Προσθήκη εις τά περί τής μονής των Βλαχερνών. (Αύτύθι σ. 180.) 

Παλαιό αστικό σπίτια τής "Αρτης. (Αυτόθι σ. 181 -194.) 

Ή γέφυρα τής "Αρτης. (Αυτόθι σ. 195-199.) 

Τά Τουρκικά κτήρια τής "Αρτης. (Αυτόθι σ. 200-202.) 

^Εργασία άναατηλώσεως Βυζαντινών μνημείων. (Αύτόθι σ. 203-216.) 

» Αρτα, πολιτική καί εκκλησιαστική Ιστορία, μνημεία τής τέχνης. 

( Αρθρον εν τφ τόμω τής Θρησκευτικής καί Χριστιανικής Εγκυκλο¬ 
παίδειας.) 

Ρωμάνον Κ. Θεοτοκόπουλος. Κρην.πή σχολή. (Έπενηρίς τής ίνώοεως καλλ,τεχνών, 
λογοτεχνών Χανίων έτ. Α' σ. 20 - 24.) 

Σωτηρίαν Γ. Ό ναός καί ό τάφος τού Αποστόλου Βαρνάβα παρά τήν Σαλαμίνα 

της Κυπρου. (Κυπριακαί Σπουδαί Α'. σελ. 175-187 μετά 3 πινάκων) 

’ ^Ανασκαφαί Νέας ’Αγχιάλου 1936. (Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας, 
/ Αθήναι 1937 σ. 57- 67 μεθ’ ενός πίνακος καί 11 εικόνων.) 

Φιλικιζοπούλου Δ. Πέτρος ό Λακεδαιμόνιος ή Πελοποννήσ,ος. (Σπαρτιατικά Χρονικά 
ετ. Α' φύλλ. 5 σ. 15-16.) 

Χατζηαηοοτόλου Ε.Χαρακτήρ τής Βυζαντινής Αγιογραφίας. (Ό Ποιμήν έτ. Ε' σ. 47-50). 
Λ,ατζημιχαλη Αγγελικής. Ιν’&τί: ροριιΐπίτβ Αίΐιέπεε 1937 ρ. 160. 

* Η καλλιτεχνική βιοτεχνία. (Νέα Εστία τόμ. 21 σ. 103 -107.) 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Άνασκαφαί κατά τό 1937. 

Ό καθηγητής κ- Γ. Σωτηρίου άνέσκαψε κατά τό έτος 1937 εις τόν πρό τής Αγοράς 
Ν. Άγχιάλου χώρον ρωμαϊκόν κτίσμα χρησιμοποιηθέν καί συμπληρωθέν κατά τούς 
παλαιοχριστιανικού; χρόνους. Άπεκαλύφθηααν μέχρι τοΰδε ό περίβολος καί δύο τετράγωνα 

διαμερίσματα, ών τό έν έχει είδος τι Εστίας καί συνδέεται διά Τριβήλου ανοίγματος πρός 
Στοάν. Κατά τήν άνασκαφήν άνευρέθη μέγας αριθμός γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών, ρωμαϊ¬ 

κών καί χριστιανικών, τμήματα μωσαϊκών, λύχνοι κ.ά. 
Έν Σπέτσαις άνεΰρεν δ αυτός τφ 1937 δύο παλαιοχριστιανικάς βασιλικάς των περί 

τόν Ίουστιανόν χρόνων, ών ή μία άνεφάνη περί τό νεώτερον ναΐδριον τής Εύαγγελιατρίας, 

παρά τόν λιμένα, ή δέ Ιτέρα εις τήν θέσιν δ «-μύλος του Βρούστη» επί χερσονησΐδος εκτεινό¬ 

μενης εις τό άκρότατον σημεΐον τής νήσου, νοτιοανατολικές. Ή υπαρξις δύο παλαιοχριστια¬ 

νικών βασιλικών έν Σπέτσαις έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Ιστορίαν τής ήρωϊκής νήσου. 

Τέλος έν Νικοπόλει τής Ηπείρου μετά τοΰ /. ’Ορλάνδου άνέσκαψε τφ 1937 τήν 
μεγάλην παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν τήν λεγομένην τοΰ Άλκίσονος, μεγαλοπρεπές κτίσμα 
μέ πέντε κλιτή, ιδιόρρυθμον “Αμβωνα καί χαρακτηριστικόν Βήμα. Κατά τήν άνασκαφήν άνευ¬ 

ρέθη πλήθος ρωμαϊκών φατνωμάτων μαρμάρινων, δΓ ών οί χριστιανοί διεκόσμησαν μέρη τοΰ 
ναού, χριστιανικά γλυπτά καλής τέχνης καί δύο μωσαϊκαί προσωπογραφίαν 

& ' 

Βυζαντινόν Μουαεΐον. 

Κατά τω 1937 έπλουτίσθη τό Βυζαντινόν Μουαεΐον δι’ άξιολογωτάτων αντικειμένων, 
μεταξύ τών δποίων προέχουσιν αί παλαιαί φορηταί εικόνες: τοΰ Παντοκράτορσς, τής Γεννή- 

σεως καί Άναστάσεως, τής Θεοτόκου Όδηγητρίας, τού άγ. Χριστοφόρου του Κυνοκέφαλου 
κ.ά. *0 Διευθυντής αύτοΰ κ. Γ· Σωτηρίου διά τοΰ ρώσσου συντηρητοΰ Βασιλείου Ρασέφσκη 

προέβη εις τήν μεθοδικήν συντήρησιν τών έφθαρμένων αυτών μερών. 

"Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, 

Κατά τό παρελθόν θέρος δ “Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.Άνδρ. Ευγγόπουλλος, 

δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνέσκαψεν έν Γερακίψ τής Λακεδαίμονος μεγάλην 

παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν. 
Ή Βασιλική αδτη, ής άνεσκάφη μέχρι τοΰδε τδ ήμισυ περίπου, έχει πλάτος 14.50 μ. 

τό δέ μήκος αυτής φαίνεται ότι δπερβαίνει τά 20 μ. Είναι τρίκλιτος, τών κλιτών χωριζο- 

μένων διά τετράπλευρων κτιστών πεσσών. 

Κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον φαίνεται ότι ή Βασιλική είχεν ήδη έρειπιοθή καί διά 
τόν λόγον τούτον έπεσκευάσθη, αλλά συγχρόνως περιωρίσθη μόνον εις τό ανατολικόν άκρον. 

Κατά τήν άνασκαφήν, πλήν ολίγων άγγείων Βυζαντινών χρόνων, άνευρέθη καί μαρμά¬ 

ρινος πασσίσκος τέμπλου, άρίστης έπεξεργασίας, όστις όμως, ώς δεικνύουσιν αί μεγάλαι αύτοΰ 
διαστάσεις, φαίνεται ότι προέρχεται έξ άλλου παλαιοχριστιανικού ναοΰ έν Γερακίψ ευρισκο¬ 

μένου, άλλ’ άγνωστον που ακριβώς, πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων τής άποκαλυφθείσης 

Βασιλικής καί πολυτελέστερου αυτής. 
ΑΓ Ωλ τΩ/Γχ,-τ' -ΓΤΠ /ΥΤΓ/^ν/ν'λ Ι»ΓΪ1»\; Τ ΥΙΓ Βασίλίκ’Τίί. 

νυ/6Λ.ννω-. —· *.~ Τ "   «Γ ” * * »σ “. *ν 
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Ή αναστήλωσες βυζαντινών μνημείων. 

««.ί, «τερε«.»ίΜ5 «„ί Β„ζα,τ™„ μ„,μ(ιν, "“"“£ 

,ρ^εζ1Λ7ε^;“"ν Μθνί ·4"·"·· ·"■*« τ* „«λαιίιϊ 

»>«ΡΡ^τοενκτΙ“”Ι'4Τ· 'Ι“'2ννθ0 0-λώ^“. ·—«— τ* *,ρ»μΜ01ν τοΡ 

Τ Εν Μον^Καισ α ριανής άνακατβσκεόασε τόν κολ-νδο-κόν Ογϊο - 

ρ 4%:ϊ;;;7γ^8'έΕ“τερι,ι% ^ 
ττ-27 ^ ^ ^ ™ «*««** 

·— διατηροδνται π^1 Ζ^ρΠ οΓ” ί"** ^ *"»■»«* ~ 
καλύπτοντα τάς έξωτερικάς τοΰ ν *Β° 1“ σ' Λ Α|*Τ ^ ** - 

ύαλοστάσια εις *™*ζ,ιζ*ι;ΐ^ *«> *—·*»■« -·*« 

?^1πνίλχ«τ^1μΓΙΜ,ιΚ,“ΐ6ίχρϋε τοδ '4κρ°- 

«εεχ,δαεε, τ« Μ»4'^ «Ι®*ος) 

·!£ ίλ» ™ «»ν«οδ χ«ί 1^:;:;;:;°^ καί 59605 ^ μ°°'*· 

:: ^;:γ - ■**· —, 
καιρικών μεταβολών διά των κατασκευασΑί *?’Γ6 προστατεύονται από των 
*»λιν»ρ.χβ»βίλ®*.’*ο™ρ<ωΜ,4,„4ι(, ^ * ° 5κ ^'ΊΡ^Τ^ί «χ»ροχρνώμ«,0ς 
Χών, Κάστρου κλπ· ? Χ°Τραφίας Των νβών Χρυσοστόμου, Ταξιαρ- 

δεσποτών. Τή χρηματική άρΓγή^καί' τοί^®^^/ άνα°χ,ϊλώσδω« *®ν παλατίων των 

δυνατή ή άνακατασκευή των πέντε μεγάλων ναλνΤ^- Τυπ°υ καί Τοι)Ρ;σμοδ κατέστη 
τών Παλαιολόγων, οϊτινες δαστάΓουαι'τ' ^ ^ ίσ°γ2ίου ^ κτέρυγος 

^ άναστήλωσις το^ βοΡε"υ ΓροΤ,Γου τήΤ ΠτϊΖϊΤΐΤ ** ^ ^ ^ 
ζεται οτι θελει περατωθή κατά τό 1938 ' 'Ρ-’Τ0^ τω' παλατίων, ή ας έλπί- 

ϊ**™ί «Λ τβχνίτα, *,φΜαν ^ * *· »**,- 

τ6» τροδλλον ,6 »!χμηρ% φ«!δέ5 ’ ' θΙοΓΖ ΐ *’“’’’ ?"* πρ’^ί* * 
ωραίαν, ελαφρώς φοειδή, μορφήν. λ ? έπανέκτϊϊσ5 *ην αρχικήν α&του 

- κ4Γ;ε;χιι;;°ζ:ζ:?:ζγρ*γ ^ π°ριδ,Λ™°««■ 

»*·« τ% Κ»ιμήοε»£ "Ρ % 5'η“’,ί “* ^ ^ χοίχ,ρ 

θέσειΧαλινάδφ τής «εριφερείίς βασιλικήν έν 

χ^™5 οί «ον^, ,ο0 μέμχμ1ρ“Γν- ™·,' »· *—* 

εσχάτως άνασκαφεισών ού μόνον τής Λέσβου" Ιλ^λο 1'α9°0αΐΆ^τ<>ίί ως *· *Ρ™τάνη τών 
της Λέσβου, «λλ ολοκλήρου τής χριστιανικής 'Ελλάδος. 
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Τά ύτιο την έττοπτείαν της Άκκδημείας Αθηνών Αρχεία. 

Α.' Τό Λεξιπογραφικόν. 

Κατά τό 1937 οΐ συντάκται τοϋ Αρχείου άπεδελτίωοαν πολλά Ιντυπα καί χειρόγραφα, 

έκαμον δέ καί τρεις γλωσσικάς άποστολάς, μίαν είς τήν νότιον Μεσσηνίαν, δευτέραν είς τήν 

Θάσον καί τρίτην είς τήν Σίφνον. Συγχρόνως συνέχισαν τήν σύνταξιν καί τύπωσιν τοΰ δευτέ¬ 

ρου τόμου τοΰ Ιστορικού Λεξικού, ουτινος έξετυπώθησαν έν δλψ 21 τυπογραφικά φύλλα, 

από τοΰ 35 μέχρι τοΰ 55, δήλα δή από τής λ. άντικόρμισμα μέχρι τοΰ ρήματος άπο- 

γομαριάζω. Υπολογίζεται δτι ή τΰπωσις τοΰ δευτέρου τούτου τόμου θά έχη συμπληριυθή 

κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1939. 

Β.' Τό Μεσαιωνικόν. 

Κατά τό διαρρεΰσαν δμοίως έτος έξηκολούθησεν ΰπό τοΰ προσωπικού τοΰ Μεσαιωνικού 

Αρχείου ή άποδελτίωσις γλωσσικών καί Ιστορικών κειμένων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, 

είκοσι τόν αριθμόν, συνετελέσθη δέ καί συμπληρωτική άποδελτίωσις υλικοΰ άναφερομένου 

είς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών Ελλήνων ορθοδόξων επί Τουρκοκρατίας. Τέλος δ είς 

τό Άρχεϊον άπό τών τελευταίων μηνών τοΰ έτους άποσπασθείς καθηγητής κ. Γεώργιος 

Σπυριδάκις άσχολεϊται ιδιαιτέρως μέ τήν άποδελτίωσιν ιστορικών κειμένων τής περιό¬ 

δου 1650-1821. 

Γ'. Τό Άρχεϊον Ιστορίας * Ελληνικόν Δικαίου. 

?Τοΰτο μέ άμεσον έπί τοΰ παρόντος αντικειμενικόν σκοπόν τήν άποδελτίωσιν, εκ τών 

μή νομικών πηγών, πληροφοριών άναφερομένων εις τό Δίκαιον, ύπό τήν εύρυτέραν αύτοΰ 

έννοιαν, άπεδελτίωσε κατά τό έτος 1937 τά κάτωθι κείμενα έκ τής σειράς τής Πατρολογίας 

τοϋ Μΐ^ηβ, ήτοι τάς 'Ομιλίας καί τούς Λόγους τοΰ Μ. Βασιλείου, δλόκληρον τόν Δαμα¬ 

σκηνόν, καί κατά μέγα μέρος Θεόδωρον τόν Στουδίτην. ΙΙρός τούτοις άπεδελτιώθησαν καί τά 

σχετικά χωρία τά άναφερόμενα είς τήν Ίσαυρικήν περίοδον έκ τοΰ θεοφάνους, Ζωναρά, 

Ίωήλου καί Μανασή. 

Ώριαμέναι άλλα*, προσπάθειαι τοΰ Αρχείου άναφερόμεναι είς τό Συγκριτικόν Δίκαιον 
διά τής περισυλλογής πληροφοριών άπό τήν Ιστορίαν τών Δικαίων λαών, μέ τούς δποίους 
διεσταυρώθη κατά τήν μακράν του σταδιοδρομίαν ό Βυζαντινός καί δ καθόλου Ελληνικός 

κόσμος, άπετέλεσαν επίσης άντικείμενον τής μερίμνης του. 

Δ'. Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον. 

Αύξηθέντος κατά τό 1937 τοΰ προσωπικού τοΰ Αρχείου διά τής άποσπάσεως είς αυτό 

τριών λειτουργών τής Έκπαιδεύσεως, κατέστη δυνατή ή έπέκτασις τών εργασιών αυτου καί 

δ πλουτισμός τοΰ ύλικοΰ του διά τής άποδελτιώσεως ανεκδότων κυρίως γλωσσικών καί λαο- 

γραφικών συλλογών καί διά τής περισυλλογής νέου υλικοΰ. Διά τών εργασιών τούτων, ώς 

καί διά τών δωρεών φίλων τής έλληνικής Λαογραφίας, ή συλλογή τών χειρογράφων τοΰ 

Αρχείου ηύξήθη κατά 130. Λαογραφικαί άποστολαί ένηργήθησαν κατά τό έτος τοΰτο είς 

Καστοριάν, Κρήτην, Κύπρον καί είς τούς συνοικισμούς τών έκ Μεσημβρίας καί Κωστί τής 

ΒΑ Θράκης προσφύγων, συγκομισθείσης ποικίλης λαογραφικής ύλης. 

Έκ παραλλήλου πρός τήν συλλογήν υλικοΰ έχώρησε καί ή ταξινόμησις τής άποθησαυ- 

ρισθείσης έν τφ’Δρχείφ υλης,ώς καί δ καταρτισμός βιβλιογραφικών καί άλλων συστηματικών 
καταλόγων.’Ιδία κατετάχθη κατά κατηγορίας ή ύλη ή άναγομένη είς τό λαϊκόν δίκαιον, τήν 
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βείων προς συλλογήν λαογραφίας όλης. "Ρ0κϊϊ?^θεντων *«1 τεσσάρων βρα- 

** * « ^ Λί, 

"Β κ· 2π· ^“«ϊ^ννη, άνηκοόσης ,ίς τέν Ε» , “ /η . ^'Γ'^ Ρι5λιοθΊ»Ίί 

Τυρνίδφ »χοΧ?6 I. ΙΙές„ρον 4ημη,Ρωί?,ν. Κ«τ.γρ4τ1Κ,„ ““"“Γ"" 1,5 *” 

Ρ7"γΡ“φ01' *«ρ^“· « «* ·!ί ·Ιν« ,ο3 ΙΕ.' «μΤο/Γ’Γι- Γ Χώί,Μί Χ“' 

γικοδ περιεχομένου, πέντε μουσικού ένν*α "· 'ω*ίκω* τ&υτω'' είκοσιν είναι θεολο- 

ποιητών, εννέα κείμενα φιλοσοφικ^^ί-^βίνα' άστο^'00*· ^<"ΠΡ«*.ν -,αί 

έργα Θεοφίλου του Κορυδαλλέως καί εις ν-ονοκοαΓΓ'^ΐ ε·^Νο/Ιοκανων, τρεις περιέχουσι 

καί τριάκοντα οκτώ παλαιά έντυπα βιβλ'^πε-^ *Λ-ΡΛ ^ ^6λ:ο0^Ή &πάρχουσι 

διαφόρων όκδόσο», άπό το0 17.- μ4χρι „δ Ι0 . **’>’« ΧαΙ Λ,"ίν°“< ““ΠΡ*^ 

Ζ “ ’ Ι’να δ »«χ«ογο{ ^ ^ „„ ,ό φ»{, χ^ν τ% ^ 

’Έχδοσις νέον περιοδικού. 

*>· ζζζ ^ ** * — 
περιόδου με αυνεργάτας τού-'Ε;?*/)ν'στά'- ~) 1 - -θ'* Β’^αντινής καί Νεοελληνικής 

ϊ*»·*™ καί Ζ^Ι^ΖΖΙ^ ?".**'■’*> ** “Ο—· «** «ά'άνα ! 

ί£ Χ° π6ριοδικάν βδχόμβθα πάσαν εΰδοκίμησιν. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Τό έτος 1937 υπήρξε διά την ήμετέραν Εταιρείαν έτος βαθέος πένθους, 

άφ’ ού κατ’ αυτό αμείλικτος ό Χάρων άποσπάσας παρέπεμψεν είς την αιωνιό¬ 

τητα δώδεκα εκλεκτούς εταίρους της. Έν πριότοις έξεμέτρησε τό ζην ό επίτιμος 

ημών εταίρος καί καθηγητής τής ιστορίας τής τέχνης έν τω Πανεπιστήμια) 

του Ίασίου Όρέστης Ταςρραλής. Ασχοληθείς είδικώς οΰτο; περί την Βυζαν¬ 

τινήν ιστορίαν, καί μάλιστα την τέχνην, κατέλιπε πολλά τών σοβαρών μελετών 

του δείγματα, έν οις μνημονευτέα τά έργα αυτού περί τής ιστορίας καί 

τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης, ήτοι Τίιε353,1οπίςιΐ6 οη ηιιοίοτζϊέιπο δίεοίο, 

Τ1ΐ053α1οπΐ(^ιιε 065 οπ§ίπθ5 ειι XIV δίέοίο, καί Τοροβτ&ρΐιίβ θε ΤΙ1055&- 

Ιοηίηιιβ ώς καί αί μελέται αυτού Εβ ίτέδοτ Βνζαιιϋΐη εΐ Κοιιτηοΐη άη 
Μοπαδίετε άε Ροιιϋππ, Μέΐαπ^εβ άΆτε1ιέο1ο§ίε εΐ ά’ερί^ταρίπε όγζ3η- 

ίίηεε, Ουτίεα άίη Αγ§;05 καί μάλιστα τό ύπ’ αυτού διευθυνόμενον περιο¬ 

δικόν Ατια 5Ϊ Ατίιεοΐοο-ία ένθα πολλαί καί δοκίμιοι μελέται του Γαλλιστί 

κα&· Ρουμανιστί εις την τέχνην τών Βυζαντινών και τά Βυζαντινά έν Ρουμανία 

μνημεία άναφερόμεναι.. Ό θάνατος τού άνδρός τούτου στερεί τούς περί τά 

Βυζαντινά άσχολουμένους έκλεκτοΰ και ενθουσιώδους συνεργάτου. 

Μετά τον Ταφραλήν ή Εταιρεία είχε τό ατύχημα νά χάση, μετά μακράν 

καί όδυνηράν νόσον, τον άλλοτε σύμβουλον αυτής καί καθηγητήν τής ιστορίας 

τής Βυζαντινής τέχνης έν τφ Πανεπιστήμια) τών Αθηνών Αδαμάντιον Αδα¬ 

μάντιου. Ενωρίς προς την επιστημονικήν έρευναν στραφείς ό μακαρίτης έδωκε 

δείγματα τής μελλοΰσης έξελίξεώς του δημοσιεύσας την είς την λαογραφίαν τής 

Τήνου άφορώσαν μελέτην του «Τηνιακά». Κατόπιν ασχοληθείς έν ΓΙαρισίοις 

είδικώς περί την Βυζαντινήν φιλολογίαν καί τέχνην, πλησίον καί άλλων 

διδασκάλων καί τού Καρόλου Όΐβΐιΐ, έδημοσίευσεν άφ’ ενός μέν την περί 

τών χρονικών τού Μορέως λίαν άξιόλογον μελέτην του, άφ’ ετέρου δέ τό μέ 

την τέχνην καί την λαογραφίαν συγχρόνως σχετιζόμενον έργον του «Αγνείας 

Πείρα». Ούδ’ έμειναν μακράν τού κύκλου τών επιστημονικών ερευνών του 

κέντρα Βυζαντινά οΐα τά Μετέωρα, τό Δαφνί, τό Γεράκι καί ό Μυστράς, 

περί τής άναστηλώσεως τών μνημείων τού οποίου επαινετός κατέβαλε 

φροντίδας αφή σας καί ειδικήν, ώς πληροφ ορού μέθα, μακράν μελέτην περί τής 

Βυζαντινής ταύτηςΠομπηίας.Ή παρά τηνΆκρόπολιν τής Σπάρτης άνακάλυψις 

τοιχογραφιών ελληνιστικής εποχής καί αί άνασκαφαί αυτού επί τής Άκρο- 

πόλεως τής Σπάρτης, δπου έπίστευεν ότι άνεκάλυψε τά ερείπια τής μονής 
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τοΒ παλιοΐχου τής Σπάρτης όαίον Νίχωνος τού Μετανοείτε πρόχε,ντο,,. δείν 
Γ° επιστημονικής τοό άνδρός δραατηριότητος, ήν οονεπ^Γδό!^ 
πανεπιατημιακη διδασκαλία. Καί 6 βανατος τον άνδρός τοιίτον «φίνει μΤΥ« 
χενον εις τας τάξεις των Ελλήνων Βυζαντινολόγων. μ ? 

τού ό,άίο'5—™ ^ νε°ΙΤ|™ς ΙΟυ κ“'1 πλ,ίρϊ1ς “Ί"™ δλπίδων άπεσπάσθη 
υφη-η'’15 ΤθΠ Πίν“^” Αθηνών Ιωάννης Συκου^ 

Γξ®5.7 μελετΎ>ν:°υ ,4»»6» Ελληνικόν κόσμον «ιδοθείς ό αείμνηστος 
εστρεωεν *°',σί?Ισμ0υ μελειων έρμηνενων τά αρχαία Ελληνικά κείμενα 
είδΖ, ?νην<Τα0χην “υΐ0ί ζα! εί= Φ Βυζαντινήν περίοδον, ήν 
περΓτΓσνίΓα”™- \&πθίεΜν.ύοναί· πΦ «λλων, καί αί εξής μελέται αί,τον· 
ερ, το σχίσμα των Αρσενιατων, σννοδικός τόμος τής ίκλογής τον Πατριάρ- 

τόν Β'ρΚνΓ "δ ’-,έΓτ-? &1η0ν°" ™Κ&0τ0ν ^ίον * ΒοοΟ™, 
Μ» Γ μ?Η™’ Ζ0Ονΐ,<“ν ΜιΧ<Φ Γλνχά καί Γεώργιον 

χου ιχαηλ ΐελλου, βίος καί πολιτεία τον οσίου Αυξεντίου ζιιαι 

?ΖΪ!:ΤΒΛ, ·*“ ^"°3’ Ρ^Β ά- Ερίε,οΓ 
νης άξ ας τΓ1Μ1 " ^ Έΐ“1ρεί? γ6ν^εναι Ανακοινώσεις του περί 
ροΓ Γπό τ ώλ°Β .*“* " Γ°ύ? ^Χρ-ους μ-αγενεστί 
ρ - απο την αλληλογραφίαν ενός Πατριάρχον (Γεωργίου τού Κυπρίου) 

και άγνωστοι σνγγραφαι τον ιστοριογράφου Λέοντας τον Διακόνου. Ό πρό- 

καΤτήν“νΈ»υΓ' *°Γ<ίη“ ^ δ™°5 θεράποντος 
πολλΓάνβμένΓτ^ έπ10τημ0ηκ,1ν Μ*»* «5 <* 

Εις τήν χώραν του Νείλον, έν Καϊρφ, «σχομεν τό άιόχημα νά χάσωμεν 
ον Διονύσιον Κυτ,καν ά'νδρα Ιξ Ίσου εύδοκίμως μέ τόν κερδώον καί X 

ίμΧ=ΤποΤν0ν· ρμ^κα'' μετ'Ινδ“^°^ παρακολουθοΰντα τάς 
ημετερας σπουδας και την δράσιν τής Εταιρεία; ήμών. Μεγάλη έπ’Ίσης 

κΓλί ιγά φεοέΓπ Γ ^ '■ θ“’'<ίΐ':Ρ παππώζονιο« ^νον, τού Παύλον 
έπεδ ξα™ άοετα - ν·°υ'< ά? διοικητικός ίπάλληλος σπανία; 
επεδειξατο αρετας και τας ημετερας σπουδάς μετ’ Ιξα,ρετ,κον ζήλου παρηκο- 

λο θει μιμούμενος ώς πρός τούτο καί τήν γενέτειραν, ήτις καί έκ τών πρώτων 
της ημετερας Εταιρείας Συμβουλών Ιγένετο. 

καί τ!ώ 'Β ^ “,Τ 'ΐ8ρ“ΡΧηί ^««^δης, πατρ.ώτης αγνός 
και του Βυζαντινού κοσμον θερμός λάτρις, ό Κιτίον Νικόδημος έξ μέτοησ 
το ζην εν^ Ιεροσόλυμα ις, μακράν τής φίλης Πατρίδος. 

ΙΙαρ αυτόν έτερος μαχητής, ό άντιστράτηγος Νικόλαος Σπυρόπουλος 
ανηρ πασαν αρετήν άγαθός, εϊπερ τις καί άλλος έκπληρώσας τό πρί ήν 

τ κών ίΤ^κ°ν.,ν„τ°Ι; πεδ“ι« *** 1“·^, αλλά καί συγγραφέας στρατιω- 

ΓπΤθεΤ εΐΓτΓ'“ν ε?Υ“ν *“'ι Βυζαντινών σπουδών λάτρις 
απηλθεν εις την αιωνιότητα μεγα πένθος ήμΐν καταλ,πών 

Εις τον θλιβερόν κατάλογον δέον νά προστεΰώσι καί οί Κ. Δαλαμάγκας 
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Ε. Δανδέλης, Παν. Μεγαλΐδης, I. Καμπίρης καί Κ. Καρατζάς, παλαιοί ημών 

εταίροι, παντοωτρόποος τήν αγάπην καί τό ενδιαφέρον αυτών υπέρ του 

έργου τής ημετερας Εταιρείας επιδείξαντας. 

Ή μνήμη πάντων τούτων ιών προσφιλών ημών Εταίρων θά μείνη 

παρ'ήμίν άγήρως. 

Τό διά τής ψήφου των μελών τής Γεν. Συνελεΰσεως τής 2Γις Φεβρουά¬ 

ριου 1937 έκλεγέν Δ. τής Εταιρείας Συμβουλών, εις δ περιελήφθησαν καί 

δυο εκλεκταί του γυναικείου φΰλου αντιπρόσωποι, αί κυρ ία ι Νίκη Πέρδικα 

καί Άθηνά Ταρσοΰλη, συνεχίζον τάς προσπάθειας του προκατόχου, έφρόντισε 

καί τό επιστημονικόν αυτής εργον άπροσκόπτως νά συνεχισθή καί τό εκλαϊ¬ 

κευτικόν της πρόγραμμα νά εφαρμοσθή. Κατά τό διάστημα λοιπόν του έτους 

ενήργησεν, ΐνα τέσσαρες έκ των Ιταίρων, οί κύριοι I. Παπαδόπουλος, Εμ. 

Πεζόπουλος Φ. Κουκούλες καί Άναστ. Όρλάνδος κάμωσιν επιστημονικός 

ανακοινώσεις μέ θέματα εις τήν Βυζαντινήν περίοδον αναγόμενα, τάς περι¬ 

λήψεις των οποίων βλέπει ό αναγνώστης έν τφ μετά χεΐρας τόμω 

σελ. 485 έξ. προέβη δέ καί εις τήν τυποωιν του ΙΓ' τόμου τής Έπετη- 

ρίδοςτης, δστις έ?-πίζομεν οτι κατ" ούδέν των προηγουμένων υστερεί. 

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα, έκπληροΰν τό Δ. Συμβουλών καί ίδιον 

καί των εταίρων πόθον, παρέδωκεν εις τήν δημοσιότητα τό λεύκωμα των 

Βυζαντινών σχεδίων, ή διάδοσις του οποίου εύχεται καί ελπίζει ότι θά είναι 

ευρυτάτη, πρός επιτυχίαν του ύπ* αύτοΰ έπιδιωκομένου σκοποί. 

Έν τώ μεταξύ ή Έπετηρίς ημών εξηκολοΰθησεν άνταλλασσομένη μέ 

όμοιας φΰσεως ξένα καί ήμέτερα περιοδικά, ή δέ βιβλιοθήκη αυτής έπλου- 

τίσθη ού μόνον διά τής ανταλλαγής ταύτης, αλλά καί δι’ αποστολής διαφόρων 

βιβλίων υπό των εταίρων καί άλλοον φιλομοΰσων. 

Έπί τή ευκαιρία αυτή άναγγέλλομεν ότι, έπιθυμουντές νά καταστή- 

σωμεν μάλλον προσιτά εις τούς εταίρους και φιλομοΰσους τά βιβλία τής 

βιβλιοθήκης τού μακαρίτου Β. Μυστακίδου ένηργήσαμεν τήν έκ τού Βυζαν¬ 

τινού Μουσείου μεταφοράν αυτών εις τήν έν τφ κεντρικφ Πανεπιστήμια) 

αίθουσαν τού αναγνωστηρίου τής Θεολογικής Σχολής, όπου καί κατά τμήματα 

τά κατετάξαμεν, έπιφυλασσόμενοι λίαν προσεχώς νά κάμωμεν καί πλήρη 

αυτών έν δελτίοις κατάλογον, πρός ευχερή αυτών χρήσιν. 

Τά εγκαίνια τής λειτουργίας τής βιβλιοθήκης ταύτης άπεφασίσθη νά 

γίνωσιν έπισήμως, τού συμβούλου κ. Σοφ. Χουδαβερδογλου Θεοδοτου και 

τού εταίρου κ. Νικηφόρου Έλεοπούλλου έξαιρόντων τήν επιστημονικήν καί 

εθνικήν δράσιν τού αοιδίμου δοιρητοϋ. 

"Εξακολουθούντες τάς ενεργείας ημών υπέρ ονομασίας έν Θεσσαλονίκη 

μιάς οδού διά τού ονόματος τού Βασιλείου Μυστακίδου, έν Άθήναις 5έ καί 

Σπάρτη τριών κεντρικών οδών διά των ονομάτων τού Μυστρά, Γερακίου καί 

Μονεμβασίας, άντηλλάξαμεν έγγραφα μετά τού Υπουργείου Πρακευούσης, 
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Γεν; Δΐ,01Τ°5 Μακεδονί“5 ™'ι «“'■ Δημάρχων Αθηνών καί Σπάρηκ 8ν 

είσηκοΓ*! ηΦ σχεΤΓίΚ“ν “π0<Ρ<ίσεων κΡ^νωμεν, ή παράίΛησ,ς ημών 

, Τ? ^ Έθν«όν της Εταιρείας μνημόσυνον έτελ&θη Ιφίτος 
κατα την 29-ν Μαιου εν τή ιερά μονή τού Δαφνιού, άθρόων προσόντων εις 

αυτό των εταίρων καί μετά κατανόξεως δεηθέντων όπέρ της ψηχ% Κωνσταν! 

Τίνοο τοο ΠαλαιοΛδγοο καί των μετ’ «ίτού αννα,ων,ααμενων καί πεαόΖ. 

^ ην εκλαΐκευσα· των γνώσεων των αναγόμενων εις τό Βυζάντιον επι- 

διωκουσα η Ετα.ρεία, εδωκε κατά ιό διαρρεΰσαν έτος, ώς καί κατά τά 

προηγούμενα, την έξης σειράν διαλέξεων. 

!) ο κ. Απόστολος Δασκαλάκις ώμίλησε περί του αΐ,τοκράτορος Κων- 

, σταντινου του Μονομάχου και της Σκλήραινας. 

2) ο κ. I. Δαμβέργης περί του άγνωστου Άκριτα. 

° ηΚομ^ΐΓσΰνη Λ0νΤΟυ Δ,ΐμ^^ακοποΰλ«υ «ρΐ Άννης τής 

4) ο κ. Άχιλλευς Κόρου περί τής Ελληνικής συμβολής είς την Άναγέν- 
νη σιν. 1 

5) ο κ. Νικόσςρατος Καλό μ ε ν ό π ουλος περί Ελλήνων καί Τούρκων 
μετά την άλω σιν. ν 

6) όκ. Ν. Κοκκίδης περί τής έκτάαεως τού Βυζαντινού κοάτους από 
Ιουστιανου μέχρι τής άλώσεως. 

7) ο κ. Εμ. Πεζό που λος περί παραδόξων εγκωμίων. 

Ο 6 γ" ?Α ΚΔ^κθυλές πε®1 Ιών Β«ΐβ»ην*ν Πανεπιστημίων καί 
) Ο κ. Αν. Ορλανδος περί τής μονής τού όσιου Μελετίου καί των παρα- 

λαυριων αυτής. 1 

?»δοΚθ!'άΠ6'δ'ρ05 “ί’10* εΓΟυ; ',υνεΧίσ9>1<’<»' *«ί «I Ιπιστημονικαί 
εκδρομαι. Πρώτη τοιαυτη εγένετο είς Θεσσαλονίκην καί Καστορίαν περί τής 

ιστορίας χαι των μνημείων ιών όποιων ώμίλησεν δ σύμβουλος τής Εταιρείας 

ΙΐΓ-Ί ν1°\Ή είς Κασιορίαν ο^ί μό,ΓΖό 
Ιπ στημονικηςεποψεως, άλλα καί άπό δδνικής υπήρξε λίαν διδακτική, είχε 

τ’ά τονίσυ δ ευΧ?Γ™· άπ0τέλεαμα’ 5τ1 “φορμήν είς την Εταιρείαν 
.α „ 11 °Τ εδει; ϊτ*ν «ημ-αο-ιαν, ίπιστημοντχήν καί εθνικήν, ήν θά είνεν 
η εις τον ακραιον αυτόν Ελληνικόν σταθμόν ί'δρυσ.ς ενός Βυζαντινού Μου¬ 

σείου, εν φ να συγκεντρωθώσι πάντα τά Βυζαντινά καί ιιεταβυζαντινά 

αντικείμενα της πόχεως καί τής περ,χώρου, χαίρει δ’άναγγέλλουσα δτι διά 

Γ ΛΙο!υ"-μ6ν“ν-ένερΤϊ ”® ΣεΡ“^ιω^ Μητροπολίτου Καστοριάς, 
Δήμου της αυτής πδλεως καί τής ήμετερας Εταιρείας «πεφαοίοθη 

Χ“Τ αρχήν, η εν τη πόλει ταύτη ίδρυσις Βυζαντινού Μουσείου 

καί δάά'»ί Πλ0;Γ-βγεΐα σϋ’,εΧίσ8’1 δπ0 "Ί; Εταιρείας ημών κατά τό 1937 
και δι άλλο σπουδαίου κεντρον, τό Γεράκι, ή είς τό όποιον μετάβασις κα,ρός 
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πλέον είναι νά διευκόλυνσή εις τούς έρευνητάς, ψιλίστορας καί φιλοτέχνους. 

Θέλομεν νά πιστεύω μεν δτι τά μέχρι τοΰδε υπάρχοντα κωλύματα προς 

σΰνδεσιν τής ιστορικής κωμοπόλεως μετά τής Σπάρτης διά Ζουπαίνης θά 

παρακαμφθώσι καί οτι, τή αρωγή των Σών Υπουργείων Τύπου καί Τουρι¬ 

σμού ώς καί Συγκοινωνίας τό ιστορικόν Γεράκι δεν θά μείνη άπομεμονωμένον. 

Δευτέρα εκδρομή έγένετο εις Ναύπακτον καί Μεσολόγγιον καί τρίτη είς 

Κιάτον καί Σικυώνα, ερμηνεύοντος κατ’ άμφοτέρας τού συμβούλου τής Εται¬ 

ρείας κ. ’Αναστ. Όρλάνδου. 

Δεν άποκρύπτομεν από τούς φίλους εταίρους δτι τό Δ. Συμβούλιον κατά 

τό διαρρεύσαν έτος εύρέθη προ δυσχερών οικονομικών προβλήματος, τά 

όποια προεκάλεσε μάλιστα ή αύξησις τής τιμής τού τυπογραφικού χάρτου 

και των τυπογραφικών. Έντεΐνον εν τούτοις τας ενεργειας του το Συμβου- 

λιον πρός^αντιμετώπισιν των δυσχερείων τούτων, κατώρθωσε νά έλαττωθή 

εις τό έλάχιστον ή δημιουργηθεϊσα ζημία. Αφ ενός δηλα δη δια καταλλήλου 

ενεργειας επέτυχε την προμήθειαν εύθηνού χάρτου, αριστης ποιοτητος, προς 

τύπωσιν τής Έπετηρίδος, άφ’ ετέρου δέ τήν αύξησιν διαφόρων κονδυλίων 

επιχορηγήσεων. Ούτως ή Πάγκειος Επιτροπή ηΰξησε τήν προς τήν Εταιρείαν 

επιχορηγησίν της κατά 5.000 δρχ. ετησίως, κατα πεντε δ ομοίως χιλιάδας την 

έτησίαν συμβολήν της από τού έτους 1938 ή Τράπεζα τής Ελλάδος, ήχις, 

δι* ενεργειών τού Προεδρείου, εψήφισε καί δεκακισχιλιόδραχμον συμπλη- 

ρωτικήν έπιχορήγησιν κατά τό 1937. Έπ ίσης κατα 2.500 δραχμάς ηυξηθη 

ή έτησία προς τήν Εταιρείαν έπιχορήγησις τού Υπουργείου τής Εθνικής 

Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τό όποιον εχομεν δι3 ελπίδος δτι καί γενναιό- 

τερον θά επικουρήση τήν Εταιρείαν, τήν σημασίαν τού έργου τής οποίας 

εΐπερ τις καί άλλος αναγνωρίζει ό κ. επί τής Παιδείας Υπουργός. 

Εύρισκόμεθα επ’ ϊσης είς τήν εύχάριστον θέσιν ν’ άνακοινώσωμεν είς 

τούς εταίρους δτι καί κατά το διαρρεύσαν έτος η επι τού κληροδοτήματος 

τού αοιδίμου Κ. Τακτιβάν έπιτροπή προσέφερεν εις τήν Εταιρείαν έτέρας 

10.000 δραχμών, δωρεά προκαλέσασα τήν ευγνωμοσύνην τής Εταιρείας καί 

τήν άνακήρυξιν τού αειμνήστου Κ. Ρακτιβαν ως μεγάλου τής Εταιρείας 

ευεργέτου. 
Αποτέλεσμα των άνακέρω ύπήρξεν δτι ή Έπετηρίς ημών έξεδόθη 

κανονικώς, χωρίς μάλιστα, ως συνέβη με άλλα περιοδικά, ν αυξηθή, ως θα 

ήτο φυσικόν, ή τιμή αυτής. 

Τά βιβλία τής βιβλιοθήκης, ώς καί τό απόθεμα των έκδεδομένων 

τόμων τής Έπετηρίδος, οίτινες άποτελούσι σημαντικόν διά τήν Εταιρείαν 

κεφάλαιον, σκόπιμον έκρίθη νά εξασφαλισθώσιν. Ήσφαλίσθησαν λοιπόν 

επί μίαν πενταετίαν αντί ποσού 250.000 δραχμών εις τήν Ασφαλιστικήν 

Εταιρείαν Εθνική Ζωή καί Καλή Πίστις, επί καταβολή δραχ. 3.871 ώς 

ασφαλίστρων. 
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Τ0 0π0 ^ Εταιρείας κατά τό 1937 πεπραγμένα. 

««- ■*- - 

ώ? *« «™γ°2ΓΓ47^“Γΐ „ΙΐΠΐΧ κ“ν-νι·ώς· 

ζζ.Ά:-\γ^^τ1 X- —X” 
Δραχμ. 199.637.— °' ^ α^ειακων Πληρωμών εφθασεν εις 

Λευκωμάτων κλ^ά!^ Έπε^δων, 

χειρίσεως εϊς Δραχμ. 58.591.60. ^ ’ '80’ ™ ^ εξθδα. εν ϊενει δια- 

:ζβΓ*ιιήν “««*■»» 

*"™ ε1-Χ Ν/ον.ιήν 31,ν Δε- 

κλπ. έγγραφα: ^ α™ντα ™ βφλία, δικαιολογηπχά 

, Μηά> <Ρίλ°ι Έ«Λροι, ήδυνήΟη νά πράξη κατά τό 1937 Λ ' - «« 

Ζ,ΙΐΊ^ζ'ί ϊ-ί-» *~2? 5Λ5: 

5Ζ — —* - —■ ·έζ.;:'Γ.ϊ 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥ0Β0ΥΝΙΩΤΗ2 0 Γθαμματεύς 
Φ· ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΠΡ ο 2 Θ Η Κ Η 

νί.5 394Υ ^η3 1101 343 ^“μμώων ,ή. Πί^ο.β.Ιο. Ά.θοΙβ- 

σχημάτων» (Έπιστ. 154). ^ ^ ^ εν Ταΐς ^το9εί«ιζ 

Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

4 

ΓΕΝΙΚΟΣ I ΣΟΛΟΓΙ Σ ΜΟΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ί ΙΑΝΟΥΑ 

Ρ Γ“ Η Τ I Κ Ο Ν 

Ταμεΐον. 

Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1937 . 

^Εθνική Τράπεζα τής * Ελλάδος. 

Λ/σμός Καταθέσεων εις δψιν 

Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1937 . 

Χρεώγραφ α. 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . 

Επετηρίδες. 

Αξια διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών. 

Λευκώματα. 

Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας. 

Σήματα Εταιρείας, 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες). 

Επιπλα Γραφείων. 

Βιβλιοθήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική αξία) Δρχ. 32.571.50 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως .... * * 2.571.50 
Υλικά διάφορα. --■ 

Τσιγκογραφήματα (ΟΠοάβε), πλάκες κλπ. . . » 17.776._ 

Μεϊον μερικής άποσβέσεως .... » 3.776.— 

107.102.- 

240.000.- 

35.000— 

30.000.- 

14.000.- 

447.542—~ 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ μεριδος 

Γενικά Εξοδα Διαχειρίσεως. 

^Μισθοί καί Άμοιβαί. Δρχ. 34.438.- 

Εντυπα καί Γραφική ΰλη. » § 560 _ 

Διάφορά έξοδα. » 11.730.60 

Προμήθειαι. Ποσά πληρωθέντα δι' εϊσπρακτρα συνδρομών κλπ. 

Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερική άπόσβεσις Βιβλιοθήκης. 

Μερική άπόσβεσις έπί τής άξίας των διαθεσίμων 

τόμων Επετηρίδων, συνυπολογισμένης καί τής άξίας 

των δωρηθέντων εις διαφόρους. 

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . 

50.028.60 

8.563.- 

3.776— 

2.571.50 

9.505.— 

74.444.10" 

147.542— 

221.986.10 
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ΤΙΝΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1037 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 

Κεφάλαιον. 

Τ6 σχηματισθέν κεφάλαιον ώς οί προηγούμενοι Ισολογισμοί 

Κέρδη και Ζημίαι. 

Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον. 

300.000. 

147.542.— 

447.542.- 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

Εισπράξεις έκ Συνδρομών. 

> » Δωρεών. 

Τόκοι έκ καταθέσειον κλπ. 

Διαφοραί έκ πωλήσεων τόμων Επετηρίδων κλπ. - 

Έκ πωλήσεων Λευκωμάτων. 

35.646 — 

75.192.— 

2.250.— 

14.820.80 

4.268— 

10ο« ... 89.809.30 
Υπόλοιπον προηγούμενης χρησεως .. 

221.986.10 

Άθήναι τή 31 Δεκεμβρίου 1937. 

Ό Ταμίας Ό έπ1 ΐθί ΛοΥιστικοί 
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ Θ· Γ* ΓΑΛΑΝΗΣ 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΛΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΪΤΟξ ΙΓ . 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

Αμποτ Ε. 
Βολιδης Θ. 

Δαμβεργης I. 

Δαραλεξης X. 

Δεληγιαννης Π. 

Ζερβός I. 

Ζωγράφου Ευγενία 
Ηλιαδου Ευφη ϋ 

Θεοδωροπουλλος Σπ. 

Ιωαννιδης Ευαγγ. 

Καλογεροπουλλος Π. Δ. Τ 

Καλογεροπουλλος Ν. 

Καλογεροπουλλου Τουλα 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΑβρΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Ί¬ 

Ο Δήμος Αθηναίων 

Υπουργειον Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 
Λαμπικη Σόφια 

Λαμπικης Βασίλειος 
Οικιαδης Μιχ. 

Ε ΥΕΡ 

Το αθηνηςι Πανεπιςτημιον 
Ακιλογλους Αναστάσιος 
Αμποτ Ευγενία 

Βενιζελος Ελευθέριος γ 
Δέλτα Πηνελόπη 

Δέλτα Στέφανος 

Εκκλησιαστικόν Ταμειον 
Εμπειρικός Γεώργιος 
Ζαρίφης Γεώργιος 

Καμπανης Λεωνίδας 1 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ί' 

Κορκοδειλος Δημητριος 
Κουκούλες Φαίδων 

ΔΩΡΙ 

Κουκουλε Αναστασία 
Κουκούλες Φ. 

Λαμπικης β. 

Λουκιδης Γ. 

Μαθιοπουλλος Π. 

Ξενοπουλλος Γρ. 

1' Ο Αθηνών Μελέτιος γ 

Παπαμιχαλοπουλλος Κ. 
Σλρογλους Π. 

Σιμωνίδης Β. 

Σκουταρη Νελλη 
Τιπαλδος Γ. Ε. ΐ 

Τςοκοπουλλος γ. ΐ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΜΠΕΝΑΚΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Μπενακις Εμμανουήλ γ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Εθνική Τραπεζα της Ελλάδος 
Παγγειος Επιτροπή 

Το Πανεπιςτημιον Θεσσαλονίκης 
Ρακτιβαν Κωνσταντίνος 
Τραπεζα της Ελλάδος 
Χωρεμη Αλεξάνδρα 

ΓΕΤΑΙ 

Κτένα Ολγα 

Λαϊκή Τραπεζα 

Τ Αρχιμ. Λιανας Ζαχαρίας 

Λομβερδος Διονύσιος ·{· 

ΜΐΠΒΕΚ \ΥΙΠΠΙΑ Λί 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
Πουρής Μιλτιάδης 
Ρουςος Νικήτας -}· 

Σιδεριδης Ξενοφών -}· 

Τραπεζα Αθηνών 

Τρικογλου Ιωάννης 

Χωρεμης Κωνσταντίνος Ί 

ίΤΑΙ 

Βελιςςαριου Ιωάννης 

Γενική Τραπεζα της Ελλάδος 

Εμπειρικός Σταματιος γ 
Ευγενιδης Στέφανος 

Θεοδωρακακος Γεώργιος 
Ιγγλεςης Ιωάννης 

Καμπερος Δημητριος 

Καραμανος Δ ημ η τρίο Σ 
Τ Ο Κιτιου Νικόδημός ■{■ 

Κυτικας Διονύσιος 

Νικολαϊδης Ιωάννης 

Παπαθεολογου Στεργιος 

ΓΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

Τ Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος τ 
Αββεκτονι Αββο τ 

ΑΝΑδΤΑδδΙΕΥίί Βέλο. 

ΒΑΝΕδΟϋ Ν. 

Βενεκευιο \ν. 

Βενιζελος Ελ. -(- 

Βκεοοια Εν. 

Βκ£ηιεκ Ε. 

ΒκουνΈκ Ρκανο. Ό. 8ιμονε 
Βυκγ I. Β. -ι- 
Βυκον Κ.. 

Οαβαραεοη χ Ρ. 

Οοιχινετ Ραιιε 
ϋΑΚΚΟ Ε. 
ΒΑ\νκΐΝ3 Β. Μ. 

Όεβεηαυε Ηγρροβ. 

ϋίΒΗΕ ΟπΑΚΒΕδ 
ϋΟΕΟΕΚ Ρκ. 

ΕΒΕΚ50Ε/Γ ]. Ί' 

Εηκηακο Αβββκτ 
Ρεκκακι Οιαννινο 
Οεκβανβ Ε. τ 

ΟκέοοικΕ Ηενκι 

Ιεκρηανιον Ουιε. βκ 
Ηει3ενβεκο Α. γ 

ΗΕδδΕΕΙΝΟ ϋ. 

Ιοβοα Ν. 

Κυκτζ Εβ. τ 
ΜΑΚδΗΑΒΒ ΗΕΝΚΥ ΡΚΕΟΕΚΙΟΚ 

Μεκοατι διυνιο ΟιυδΕΡΡΕ 
Μεκτεν ΕκΓΟΙΙ 
ΜιβΕΕΚ λνίΒΒΙΑΜ 

Μιεβεγ Ο. 

ΜοΚΑνΟδΙΚ Ο. 

ΜυκΑτι Ρκ. 

Μυςτακιδης Β. α. ·}· 

ΝΟΑΙΕΒΕδ ΡΐΕΚΚΕ ΒΕ 

Ραβμιεκι Αυκ. ΐ 
Ραυοεινι Ραοβο 
Ρεκνοτ Η. 

Ι' Ο ΠΡΟΥΣΗΣ Δί2ΡΟΘΕΟΣ Τ 
ΡΟΒΒ Κ.ΕΝΝΕΕΒ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. 

δΟΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Τ 
Χαϊλε Σελλαςιε 

δΟΚΟΕΟΡΡ Ιν. 

δτκΖΥΟΟλνδΚΙ Ιθδ. 
Ταρκαβι Οκ. -}- 

ΌδΡΕΝδΚΙ) Ρ. Ί' 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

5Αδραμίδης Ιωάννης 

ΐ Αγαθάγγελος Κυδωνιάς 

’Αγαπητός Ρ. 

Αγαπητός Σπήλ. 

*Αγγελετόπουλλος Π. 

Αγγελοπονλλος Αθάνατος ’Αρισ. μ 

3 Αθηνογένης 31. 

Τ δ Αθηνών Χρυσόστομος 

Ακριβός Άθαν. 

’ Αλεξάκις Χαρίλ. 

5 Αλεξανδρόπουλλος Άλέξ. 

Άλεξόπονλλος Γ. 

5 Αλιδιζατος Άμίλκας 

"Αμαντος Κ, 

5 Αμίρου Χρηστίνα 

Αμποτ Ευγενία 

Αναγνωστόπουλλος Γ. 

5 Αναγνωστόπουλος Γ. 

Άνανιάδης Εν στ. 

3 Αντνπας Σπ. 

3 Αντωνατος Χαρίλαος 

3Αντωνιάδης Ενάγγ. 

3 Αντωνιάδου Αίκ. 

’Αντωνιάδου Σοφ. 

Αποστολάκι Άν. 

5Αποστολάκις Κ. Ί’ 

3 Αποστολίδης Γ. -/■ 
3 Αποσχολίδον "Ελλη 

3Αραβαντινός Γ. 

3 Αρδανιτάκις Γ. 

3 Αρδανιτίδης Γ. 

3 Αρδώλιάς Κ. 

3Αργνρόπουλλος Περ. 

3Ασκητόπουλλος Γ. 

3 Ασπρογέρακας Ν. 

3 Ατέσης Β. 

Βακαλόπουλλος 3Απόστ. 

Βάρδα Ευαγγελ. 

Βαρδάκις Σπ. 

Βαρουξάκι Αίκ. γ 

Βασιλείου Σπ. 

Βασιλείου Φίλ. 

Βασιλοποΰλλου Άννα 

Βελισσαρίου 1. 

Βέλλας Β. 

Βελλιανίτης Θωμ. 

Βλαντιάδης Α. 

Βερναρδάκις Κ. 

Βλαντιάδης 3 Αγησ. 

Βλασόπουλλος Γ. 

Βλασσόπονλλος Γ. 

Βλάχος Σπ. 

Βλάχος Άσημ. 

Βογιατζίδον Μ. 

Βογιατζίδης 1. 

Βολίδης Θεμ. 

Βολονάκις Μιχ. 

Βόνδας Ζαχ. 

Βονδούρης ’Άγγ. 

Βονκνδης Τιμολ. 

Βουλώδημος 3 Αναστ. 

Βονρος Γ. 

Βρυζάκις 3Αθ. /* 

Βρνζάκις Κ. 

Βρυώνη Μαργαρ. 

Γαλανόπουλλος Μελέτιος Αρχιμ, 

Γαλανής Θ. 

Γαλάτης Στέψ. 

Γεννήματος Θεόδ. 

Γεννήματος 7. 

Γερωννμάκι Μαρ. 

Γερωνυμάκις Άντ. 

Γεωργακάς Δ. 

Γεωργιάδης 3 Αριστείδ. 

ΓεοοργόπουλΑος Στέψ. 

Γιδόπουλος Λ. 

Γιαλούρης 3 Αντ. 

Γιαννάκαρη Βο,σιλ. 

Γιαννάκαρης Σωκρ. 

Γιαννιώτης Α. 

Γιαννόπουλλος Ν. 

Γιαννουσόπονλλος Γ. 

Γιαννοϋτσος I. 

Γιατράκον Παϊαία 

Γιοχάλας Νικ. 

Γκίκας Χαρίλ. 

Γκίνης Δ. 

Γκονόπονλλος ’Αθαν. 

Γκονόπονλλος Κωνστ. 

Γονέος Πέτρ. 

Γονδας Μιχ. γ 

Γουδης Άγγ. 

Γονδής Ν. Ί' 
ΟηίΙΙαηά Κ. 

Γρηγοριάδη "Ελλη 

Γρήγουρας Χαρίλ. 

Δ αδόπονλλος Γ. 

Δ αλαμάγκας Κ. ή 
Δ αμδέργης 7. 

Δ ανδέλης Ε. Ί' 
Δαοντη 3 Αντιόπη 

Δαοντης 3Αθ. 

Δέ Βιάζης Σπυρ. Ί' 
Δέδες I. 

Δεληγιάννης Ώ. 



534 Τακτικά Μέλη. 

Δέλτα Πην. Ζαφειριού Ν. 
Δέλτα Στέφ. Ζάγος ’ Αριστ. 
Δεν δίας Μ. Ζέγγελ.η Καίτη 
Δεσμίνης Δημοσθ. τ Ζέπος Δ. 

ΔεσποτόπονλΧος Κ. Ζερβός Παναγ. 
Δημαράς I. Ζίφος Μιλ,τ. 
Δήμησσα Άμαλ. Ζίφον Μελπομ. 

ΔημητρακοπούλΧου Λόντον Εϋφρ. Ζονμπονλίδης Ν. 

Δημητριάδης Παύλος Ζουπάν Ραλλον 
Δη μητριόν Δ. Ζωγραφάκις Σταμ. 
ΔιαμαντόπονλΧος 3 Αδ. Ζωγράφος Π. ή- 

Διαμαντόπονλλος Διον. Ζωγράφον Ευγενία 
Δοανίδης Τ. Ζώης Λεωνίδας 
Δοβλέτης Γ. Ζώρας Ανδρόνικος 
Δονδολΐνος Γ. γ Ζώοας Γ. 
Δούκα Άγγελ. 

Δούνιας Θεόδ, Ήλιάδης I. 
Δόσιος Κ. Ήλ.ιάσκος I. 
Δραγονμης Κ. I Ήλ.ιόπονλος Κ. 
Δραγονμης Φίλιππος 

Δρίτσας Παναγ. Θάνος Δ. 

Δυοδουνιώτης Ιζ. ΘεοδωρόποιΧλος Σπ. 

Ελεοπονλλ.ος Νικηφόρος 
Θεοφανίδης I. 

Θεοφανόπουλίος ΙΟ.εάνθ. 
Έ'λενΘεριάδης Δημοσθ. Θεοφιλοτιονλλον Εν ο. 
Έλ,ενθερουδάκις Κ. 1■ δ Θεσσαλιώηδος Ιεζεκιήλ 
Εμπεδοκλής Γρηγ. Θρεψιάδης I. 
'Εμπειρικός Γ. Θρονβάλ.ας ’Δντ. 
Εμπειρικός Σταμ. ή" 

’Έξαρχος Β. Ηατρίδης Ν. 
Εσλιν Καλλίστη Ηγγέαης I. 
Εναγγελάδης Κ. 

3 Ιγγλέσης Σωτ. 
Ενστρατιάδης Μιχ. Ηζαηλ.ώφ Μίνα 
Έφραιμίδον Έλάζα Ίωαννίδον Μαρ. 

Ζακυθηνός Διον. 
Ιωαννίδον Χρυσάνθη I 

Ζαλοκώστας Κ. Καβαθάς Χαρίλ. 
Ζαλ.οκώστας Χρίστος Καζακόπουλλος Σωτ. 
Ζαμπατής 3 Εμμ. Καθάρειος 3 Αλέξ. 
Ζαρίφης Γ. Κακριδης I. 

Τακτικά Μέλη. 

Καλ.βοκορέσης Δ. Καρατζά Μ. 

Καλιτσοννάκις I. Καρατζάς Κ. γ 

Καλλάρη Μ. Καργιωτάκις Ν. 

Καλλιγδ. Αίμ. γ Καρδαμάκις Λ. 

Καλλιγάς Μαρής Καρζης Κ. 

Καλ.λιγάς Πανλως γ Καρπάθιος 3 Εμμ. 'Αργιμ. 

Καλ.ογερίκου Μ. ΚάρταΧη 3 Ανδρομ. 

ΚαλωγερόπονλΧος Διον. Καρνστινάκι Μίνα 

ΚαλογερόπονλΧος Ν. Καρώνης Δ. 

ΚαλογερόπουλΧος ΤΙ. Δ. ή" Κάσδαγλης 3 Αλέξ. γ 

ΚαλομενόπονλΧος Νικόστρ. Κασιμάτης Γρ. 

ιΚαλούδη 'Άννα Καστρινάκις I. 

Καλπονζος I. Καταλάνος Ν. γ 

Καλύβας Δημ. Κατράκις Χαρίλωος 

Καλύβας Διον. Κατσαντώνης 3Ηλ. 

Καλνδίτης Δ. Καψωμένος Στ. 

Καλευδίτης Κοσμάς Κεραμόπονλ.λος 'Αντ. 

Καμπανάκις I. Κιουρκτσόγλον I. 

Καμπανάκις Πάτροκλος 6 Κιτίου Νικόδημος ϊ 

Καμπάνη ΜπεμπέλΧα Κίτσον X. 

Καμπάνης Λεωνίδας /' Κλεόμβροτος Εύάγ. 

Καμπάνης Πέτρος * Κόδας Ειρψαργος 

Καμπάς Σίμ. 
Κοϊμζόγλου -Παπά ΡαλΧον 

Καμπίρης 3 Ιωάν, ή- Κοκίδης Ν. 

Καναρέλη Νίτσα Κοκόλης Κ. 

Κανδηλώρος Τάκης γ Κοκόλ.ης Σπνρ. 

Κανδρής Ενθ. Κόλλας Γ. 

ΚανελόπονλΧος Βασ. ΚολΧινιάτης Ήλ. 

Καντζιλιέρη Αίζα Κολωκοτρώνη Άδριανη 

Καντζιλιέρης Στυλ. Κολωκοτρώνης Β. / 

Καντώρον Μίγκα Κολύμβας I. γ 

Καπερώνης Ν. Κονδύλ.ης Δ. 

Καπετανστραντάκις 5Ιωάν. Κονιδάρης Γεράσ. 

Καπνουκάγιας Χρίστος Κοντογιάννης Π. ή" 

Καραβίας 3Ιωάν. Κοντόπονλλος Ν. 

Καράλης Ήλ. Κόντος Νικ. 

Καραλοπονλλου Δανάη Κοπανίτσας Δ. 

Καραμαλίκης Ριχ. Κορμπέττη Ήρώ 

Καραμάνος Δ. Κορρές Στυλ·.. 

Καοανικόλας Πάνος Κοτζιά Δίκ. 



Τακτικά Μέλη. 

Κοτζιάς Ν. Λέγγερης Αλ^έξ. 

Κούζης Αριστ. Αειδαθηνός Αθαν. 

Κονκονλέ Αναστ. Αεονάρδος 3ΑΘ. 

Κουκούλες Φαίδων Αεονταρίτης Γ. 

Κοννουπης Σταύρος Λεούσης 3 Ανδρ. 

Κουτσοκώοτα Δάφνη Αιακόπονλλος 3ΙΙλ. 

Κουτσοχέρας Στάθ. Λιθοξόος Ν. 

Κοφινάς Γ. Αοδέρδος Διον. ή- 

Κραδαριώτης Ανδρ. Αοδέρδος Σπνρ. γ 
Κριαράς Μαν. Λονδαρις Ν. 

Κριεζής Αλέξ. Λυμπερόπονλλος Ν. 

Κτένα 3'Ολγα 

Κτένας Χριστόφορος, Αργιμ. Μάγκλης 3Εμμ. 

Κνδα>νιάτης Σόλ. Μαζαράκις Αλέξ. 

Κνπαρίσση Κλεοπ. Μαζαράκις Κ. 

Κυπαρίσσης Ν. Μαθιόπουλλος Π. 
Κυράνης Ν. Μακαρόνας Γ. 

Κυριακής Κνρ. Μακκά Ξανθ. 

Κυριακίδης Αριστ. Μακκάς Ν. 

Κυριακίδης Περίανδρος Μακράκις I. 

Κνριακόπουλλος Κ. Μαλέτσκος 3 Αντ. 

Κντικας Διον. ή- Μαλλουχον Σοφία 
Κωνοταντινέα Μ. Μαμουνά Είρ. 
Κωνσταντόπουλλος Ν. Μανονηλ.ίδης Γ. 

Κωτούλας Κωνστ. Μανουηλίδης II. 
Κώττα Βενετία Μανονσάκις Μαν. 

Δάδάς Χρ. 
Μανονσκος Μιχ. 

Μανσόλα ’Ελισ. ή- 
Ααζαρής Θεόό. Μανσόλα Ευγενία 
Ααζαρίδης Β. Μανσόλας Γ. 
Ααμπίκη Σοφ. Μανσόλας Κ. ή· 

Μαντζονλ.ίνος Διον. Ααμπίκης Β. 

Ααμπρόπουλλος Παν. Μαργαρίτης Αλκιδ. 
Λάμπρον Αννα γ Μαργαρίτης I. γ 
Ααμψίδης 30δ. Μαρκόπονλλος Αντ. 
Λαναράς Θωμ. Ματορίκος Παν. 
Αανίτον Δομνίκη Μανρικίδης Χάρρν 
Ααπαθιώτης Α. Μανρομμάτης Χαρ. 
Αάσκαρις Μιχ. Μεγαλίδης Παν. ξ 
Λαχανά ΚαλΜόπη Μέγας Γ. 

Τακτικά Μέλη. 

Μεϊντάνης Θρασ. 

Μέκιος Κ. 

Μελίοαίδης 3 Εμμ. 

Μελιτόπουλλος Παύλος 

Μεταξάς 'Άγγ. 

Μηττάκις Δ. 

Μητρέλιας Χαρίλ. 

Μητρόπουλλος ΙΊαντ. 

Μικρουλάκις Γ. 

Μίνδλερ Μ. 

Μιράογετζης Δημοσθ. 

Μισαηλίδης Κ. 

*$1ιστριώτον 3Αριάδνη 

Μιχαηλ.ίδης Μιχ. 

Μιχαλόπουλλος Δ. 

Μιχελουδάκι Αργ. 

Μοοχόπονλλος Νικηφ. 

Μόττης Στεφ. 

Μονργόπονλλος Δ. 

Μονοούρης Σπνρ. 

Μουστάκας Διον. 

Μοντσόπονλλος 5 Αν. 

Μπάκος Αναστ. 

Μπάκον Σοψ. 

Μπαλάνος Δ, 
Μπαλόγλον Σοψ. 

Μπέμπης Δ. 

Μπενάκι Μαρ. 3 Αλ. 

Μπενάκις 3 Αλ. 

Μπενάκις ’ Αντ. Ε. 

Μπενάκις Εμμ. '(' 

Μπίτζιος Κ. 

Μπίτσον Ευτ. γ 

Μπόγδης Χρυο. 

Μπόνης Κ. 

Μπότσαρης Δ. Τ. Νότη 

Μπονας Χρνο. 

Μπονγκέας Σπνρ. 

Μπονκλάκος Κνρ. 

Μπούμπονλη Ελ. 

Μπονρδάκος Γρ. 

Μπρατσιώτης Παναγ. 

Μπρονμης Ν. 

Μυλωνάκος Γ. 

Μνστακίδης Αθαν. 

Νειάδας Βασ. 

ΝβτεβζΠαη Σ. 

Νικολάίδον Είο. 

Νίοκου 5Ισμήνη 

Νομικός Γ. 

Νομικός Χριστόφ. 

Ξανθουδίδης Στέφ. / 

Ξενόπουλλος Στέφ. 

Ξνγγόπονλλος Ανδρ. 

Οίκιάδης Μιχ. 

Οίκονομίδον Εύγ. 

ΟΙκονομόπονλλος Κ. 

ΟΙκονομόπουλλος Ξενοφ. 

Οικονόμος Γ. 

Οικονόμου Γ. ή- 

ΟΙκονόμον Δ. 

Οικονόμου Κωνστ. 

Οικονόμου Μαρ. 

Οικονόμου Παν. 

’Οκταποδάς Κ. 

’Οκτωράτου Άμαλ. 

3 Ολυμπίου Μ. 

Όρλάνδος Αναστ. 

Πάγκαλος Γ. 

Πάϊκος Μιχ 

Παλένθια Ζωη 

Πάλλας Δ. 

Π άλλης 3Αλέξ. 

Πάλλης Κ. 

ΠαλΜεράκις I. 

Παναγιωτίδης I 
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Παναγίοηόπονλλος Ιζ_ γ. 

ΠαναγοπούλΛου Αγγελ. 

Παντελίδης Στεψ. 

Παντελίδης Χρίστος 

Παπά 3 Αλεξ, 

Παπά Χαίτη 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαδάκι Στέλλα 

Παπαδάκις X 

Παπαδάκις Νεοκλής 

Παπαδημητριού 3 Αλέξ. 

Παπαδημητριόν 3Αριάδνη 

Παπαδη μητριού X. 

Παπαδόγιαννης Γ. -/■ 
Παπαδόπουλλος ’Άνθ. 

Παπαδόπουλλος I 

Παπαδόπουλλος X. γ 

Παπάζογλους 3Αβραάμ 

Παπαθανασίου X. 

Παπαθανασόπουλλος 3 Αθαν. 

Παπακωνσταντίνου Νικήτ. )- 

Παπανικολάον 3Αντ. 

ΠαπανικολΛου Σπνρ. 

Παπαπάνος X. 

Παπάς Ν. 

Παπασαράντος /. 

Παπαστεφάνου Έλ. 

Παπαχρνσάνθου Χρύσ. 

Παπίνης X. 

/' ο πρ. Παραμυθίας ’Αθηναγύρας 

Παρασκενόπονλλος Γ. ή- 

Πασγάλης Δη μ. 

Πατριαρχίας Παν αχ. 

Πανλόπονλλος Χανάρης 

Παχνός 3 Αλέξ. 

Πεζά Βικτωρία 

Πεζάς Σταμ. γ 

Πεζό πουλλος 3 Εμμ. 

Πέρδικα Νίκη 

Πετάσης Ν. 

Πετροκόκκινος Α. 

Πιερίδης Αονκής γ 

Πλαγιάννης Δ. 

Πλακίδης Σταύρος 

Πολίτης Αίνος 

Πολνμίρον Ρεδέκα 

ΤΙουλάτσας Παναγ. 

Πουρής Μίλα. 

Πράτσικα Χρηστίνα 

Πύργος Ρένος 

Ρόδος X. γ 

Ρόδον Ρόζα 

Ραζέλως Λέων. 

Ράλλη Τζέννυ 

Ράλΐης X, 

Ράλλης Μικές 

Ρέντης X. 

Ρήγας Γ. 

Ρουσόπουλλως 3Αριστείδης 

Ροϋσσος Δημοσθ. 

Ρονσσος Νικήτας -/■ 
Ρονφου Χανακάρη Σοφία 

Ρωμανός X. ή- 

Σαδρά μη ς Εναγγ. γ 

Σάγκα Έ/1 

Σαδούκας Χρ. 

Σακελλαρίον Γ. 

Σαλδάγος Μικές 

Σαραντής Μίλα. 

Σαράφης 3Αριστ. 

Σαράφης Πιτσιπιός X. 

Σαρης 3 Αλέξ. 

Σαρικάκις Χρ. γ 

Σάρον Αίμ. 

Σάρρος Δ. 

Σδώλ,ος 3 Αλ. 

Σγουρίτσας 3Αγησ. 

Σγουοίτσας Χρίστος 

Τακτικά Μέλη. 539 

Σγοντας Κ. 

Σεϊζάν Γ. 

Σεϊρλ.ής Κ. 

Σε μελά 3 Αργύριο τ 

Σερπιέρης 3 Ιωάννης Βαπτιστ. Φ. 

Σιγάλ.ας 3 Αντ. 

Σίδερης Γ. 

Σιδερίδης Ξενοφών γ 

Σιφνάΐος 3Απόστ. 

Σιφναϊος Αριστείδης 

Σιφναϊος Β. 

Σιφναϊος Δ. 

Σιφναϊος Τάκης 

Σιφναίον Έλ. 

Σκαμπαβίας Πο.λαιολόγος 

Σκένδερ 3 Αντιόπη 

Σκλ,αδουνος Γ. 

Σκόκος Φίλιππος 

Σκουζές 'Γ. 

Σκονταρη Νέλλ.η 

Σμπαρούνης 3 Αθαν. 

Σοκόλης Κ. γ 

Σονρλ.ας Κίμων 

ΣοφιανόπονλΑος Δέων. 

Σοφιανύπουλλ.ος Περικλ. 

Σοφιανός 3 Αριστόδ. "/' 

Σοφτάς Κύριλλος 

Σπνριδάκις Γ. 

Σπυρόπουλλος Ν. -/' 

ΣταθόπουλΑος I. 

Σταθοπούλλωυ Έλ^,ευθ. 

Σταματάκος I. 

Σταματιάδον ΕΙρ. 

Στ αμονλ.η Π" Αναστάσιος τ 

ΣταυρόπουλΑος 3Ιάσων 

Στελλάκις Έλευθ. 

Στελλάκις Ξενοφ. 

Στεφανάκις Γ. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφανόπονλ.λος Δ. γ 

Στεφάνου Ενάγγ. γ 

Στήδενς 3 Αλ.φρ. γ 

Στίκας Ενστάθ. 

Στρατηγός 3Αναστ. 

Στράτης Ενάγγ. γ 

Στρίγγος Γ. 

ΣτνλιανόπονλΑος Ρ. 

Σνκοντοής I τ' 

ΣυρμόπουλΑος Σολ·.. 

Σφήνας Θεόκλ. 

Σχοινάς Γ. 

Σχορτσανίτης 3 Αρίστ. 

Σωτηρίου Γ. 

ΣωφρονόπονλΑος Γ. 

Ταρσουλ,η 3Αθηνά 

Τεγοπούλλωυ 3Αλεξ. 

Τζελ.έπης Παν. 

Τζωρτζάκι Φ. 

Τιπάλδος Γ. Ε. τ 

Τιπάλδος Μπασιάς 3Αθ. γ 

Τοζάκογλωυ Γ. 

Τηνγη ΑΙεχαηάετ 

Τονφεξή Φωφόο 

Τρανλώς I. 

Τρσ.χίλ,ης Στέφ. 

Τρεμπέλιας Παν. 

Τριδδλυης Διον. 

(5 Τρίκκης Πολύκαρπος 

Τρικόγλ,υν I. 

Τρικονπης Σπ. 

Τρονλλινός Έμμ. 

Τρνπάνη Μ. 

Τσακίρης 3 Αλ<φρ. 

Τσακμάκις 3 Αλ.κ. γ 

Τσάλικης Κ. 

Τσαμαδου Χρηστίνα 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος I. 

Ίσίμας Γ. 



Τακτικά Μέ?..η. 

Τσιπούρας Αημ. Φοηόπουλλως Ντΐνος 
Τσοκόπονλλος Αίμ. 

Τσοκόπονλλος Γ. γ Χαϊδόπον/Λος Χριστόψ. 
Τωμαδάκις Ν. Χαρδαβέλα Μίνα 

Χαριτάκις Γεώρ. 
Φάβης Β. Χαρίτος Γ. 
Φαρακλός Γερ. Χαρχαλάκις Μύρων 
Φαρακούκης Ν. Χατζή δημητριού Πολύ δ. 
Φαρλέκας Έμμ. Χατζηκυριάκου Καλλ. 
Φίλανδρος Κ. Χατζήμιχάλη Άγγελ. 
Φίλη Αίκατ. Χατζημιχάλης Γ. 
Φιριππίδης Ν. Χατζή μιχάλη ς Χρίστος 
Φλαμπονριάρη Μ. Χατζηπάνος Πάνος 
Φονρίκης Π. Ρ Χατζής Άντ. 
Φραγκίδης Άλ. Χατζόπουλλος Γ. 
Φωκάς ’Αλ. Χιωτέλλης Π. 
Φωκάς Όδνσ. Χονδαβερδόγλους -Θεόδοτος Σοψ. 
Φωτεινός Γ. Χριστάκις Άγαθ. 
Φωτιάδης Άλέξ. Χριστόπονλλος Μηνάς 
Φωτιάδης Ενάγγ, Χωρέμη Άλεξ. 
Φωτιάδης Κώστας Χωρέμης Κ. ρ 

κέδυΜέ ου ν ο Ευ με 

Ευ5έΓ3ίΐΆά65 8ορΙιη>ηίθ8, βχ-τηέίΓοροϋέε άο Εέοηέοροΐΐζ. Εε «6’νηο- 

άίβοη» άβ Ι’ΕχΙίχβ άβ Οτβεβ. ρρ. 3-29. 

ρ,’α. ίαϊί Ραπαίγδε ά’πη «δγηοάίεοη» (αείε άε ΡΟΓίΙιοάοχΐε, Ια αηχ 
έ^ΙΕεδ 1ε ρΓ6ΐηΪ0Γ άίιηαηεΐιε άιι εαΓεηιε, εί εοιτππέΓηοΓαηί Ιεδ εηιρε- 

ΓθΐΐΓδ, ραίπαϊεΐιεδ εί ενεφίεδ αγαηί Ιιιίίέ ροαΓ Ια ίοϊ) ά’ιιη ενέεΐιέ 
ίηφηηυ άιι δίέ^ε ά’ΑΛεηεδ, εί άοηί ίΐ α ίΓοανέ άεπχ Μδδ., Γαη αη 
Μοηί-ΑίΗοδ, Ραυίτε ά ΡΕεοΙε άε Τ1ιέο1θ£Ϊε ά Ηαΐΐα. Τοιιί εη οϊίαηΐ; 

1θ$ αυίτεδ «δγηοάίεα» άε άίνεΓδεδ Ε§άίδεδ άέ]ά εοηηιΐδ, Ρα. εδί εοη- 

ναϊηειι ανοΐτ άέεοπνεΓΐ: εεΐιιϊ άε ΡΕοάίδε ά’Αίάεηεδ, εοηίεπαηί Ιεδ 
ηοπίδ άε 23 πιέίΓοροΙίίεδ ά’ΑίΙιέηεδ εί άε 13 ενέφίεδ ά’πη ένέεΐιέ ποη- 

εϋέ ιηαίδ δπίίΓαδαηί: ά’ΑίΙιέηεδ. II επ δουΐίφίε Ιεδ ηοηνεααχ εΐέπιεηίδ 
εοηιρίέίαηί ΡΙιίδίοίΓε άε ΡΕ§άίδε «ΡΑΐΗέηεδ εί; ηε δε ίΓοαναηΙ^ραδ 
άαιΐδ Ια Ηδίε Γέεεηπτιεηί: ρπάΐϊέε ραΓ Μ^γ ΟίΓγδΟδίοπιε, ΑΓεΙιένεφίε 
ά’ΑίΙιεηεδ, εί εοηεΐυί ηπε εε «δγηοάίεοη» άοϊί ανοϊτ είέ εοιηροδέ νείδ 
]& δη άη ΧΙΙβ 5. βοπδ 1ε τέ^ηε ά’ΑηάΓοηίε II (1 183-1 185). 

Κα&3ΐηιαϋ5 Οηί£· Εα ροΚΗ^ιιε εοοίαίε άαη$ 1&5 ΝονβΙΙεζ άε Εβοη Ιβ 

Χαξβ. ρρ. 30-39. 

ϋΣΐηδ εείίε εοχηηιπηίεαΗοη αα V1136 Οοη§τέδ άεδ Είαάεδ Βγζαη- 

Ιίηεδ, Ρα. ραδδε επ τενπε Ια δΐίααίΐοη δοείαίε εη Βγζαηεε ρεηάαηί 1ε 

ΙΧβ δ. εί εοηδίαίε φΐε ΡΕηιρεΓθΠΓ Εέοη 1ε δα§;ε έίαΐί άεδίίηέ ραΓ δα 

ειιΙίπΓε αίπδί φΐε ραΓ Ιεδ ηέεεδδίΐέδ άα άένείορρειηεπί άε Ια δοοίέίέ 

βγζαηίίηε ά άενεηΪΓ 1ε §ταηά ΓεηοναίεπΓ άε ΡΕιηρίΓε. Μαΐδ Ρεχαηιεη 

αρρΓοίοηάί άεδ Νονεΐΐεδ ηοαδ άέιηοηίΓε φΐε Εεοη α ηιαηφίέ α εείίε 

άεδίίηεε; εεδ Ιοϊδ, φΐ’εΐΐεδ ίπδδεηί αρρΙίφιεεδ οιι ηοπ, δοηί ΐπδρΐΓεεδ 

ραΓ πη Γπγδίΐεΐδπιε άε εΙιαίΓε πιαΐδ ηε ροπΓΓαίεηί απουηεηιεηί εοηίπ- 

δπεΓ α ΡαηιέΙίοΓαίϊοη άπ δΟΓί άεδ ίηάί^εηίδ. 

Ογονοιιηίοέίε €. (Έηννεε ίηέάϋεε άβ ΝέορΗ^Ιβ Ιβ ΚβοΙηε. ρρ. 40-49. 

Ώαηδ 1ε Μδ. δυδ Ν° 522 άε ία Βίδΐίοίΐιεφίε Ναίΐοηαίε ά’ΑίΙιέπεδ 

οη ίΓΟίινε, εηίΓ’απίΓεδ, άεπχ εεπνΓεδ ΐηέάΐίεδ άε Νεορίαγίε 1ε Κεείηδ, 

ροΓίαηΐ: 1ε ήίχε «ΕίνΓε απχ 50 εΙιαρϊίΓεδ» εί «ΙηίεΓρΓέίαίΐοη δοιπιτιαίΓε 

άπ Οαηίίφίε άεδ εαπίϊ^πεδ». Vα. άοηηε (|ΐιε1ε[ΐιεδ Γεηδει^ηεπιεηίδ δΠΓ 
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οθδ 6εαχ οεανΓεδ, εη ραβίίαπί Ιο ίαβίεαα 6εδ ίίίτεδ 6εδ 50 οΙιαριίΓεδ 6ε 
Ια ρΓ6ΐχιίεΓ6, 1θ ρΓθ1ο°ηε εί Ρερΐΐο^αε 6ε Ια 1° εί Ιε ρΓο1ο§;αε 6ε Ια ΙΙβ 

ΑίίιέηΒ^οι-3.3, εχ-τηέίνοροΐΐίε άε ΡατΆτηγίΗίε. ρρ. 50-64. 

Οαίαίοοριε 6εδ Μ88. 6α οοανεηί 6ε Ια 8ίβ ΥίεΓο-ε α Ηαΐΐα. 3αίίε εί ίίη 

6ε Ια 6εδοπρίίοπ 6εδ 169 Μ33. 6α6ίί οοανεηί (ν. Ερέίίπδ,Τ. XII, ρ. 366). 

Οοιιοουΐές ΡΙιέάοη. /ειιχ άε Ιίεβ, Ιιιίίεε εί άίνβτίίεεβιηεηίε άαηε Ιεε 

ίοητηοίε εΐιβζ ίεε Βγζαηϋηε. ρρ. 65-122. 

Ε’α. ραΓίε θ’α^ΟΓά 6ε Ραίίίία6ε ρπδε ραΓ 1ε οΐιπδίίαηίδϊηε εηνεΐ'δ 

εε$ ίεαχ, ραίδ (3ε$ $οαι·οε$ ηαί αί6εηί α αρρΓοίοηάΐΓ 1ε δα]εί; 6εδ ^ειιχ 

Ο^ηιρΐςαεδ α Αηίίοοίιε, άε$ οοιΐΓ$ε$ α ΓΙιίρροάΓοιτιε 6ε Οοηδίαηίίηορίε, 

εΐ εηίΓε 6αη$ 1ε 6είαί1 (1ε οΐιαοαη 6εδ ]εαχ εί 6ε Ια ίαςοη 6οηί Π$ 

έίΕεηί οοη6αίίδ: Ιαΐίε, ρα§;ί1αί, ραηοΓαοε, δααί, οοαΓδε, ρΐαοεί, ρεη- 

ίαίΒΙε. II ρατίε εη ραΓίίοηΙίει- 6εδ αίΐιίείεδ εί 6εδ ρπχ εί ρπνί1έο;εδ 

ορΡοη ΙεαΓ 6εοεπιαίί, (Ιε$ ίεπηεδ 6α 1αη§·αοε (Ιε8 _]εαχ εί 6εδ ρείηεδ 

ίιηροδεεδ ραΓ Ια Ιοί α, οεαχ φΐί, ρεηάαπί 1ε$]εαχ, ίααίεηί οη Βίεδδαίεηί. 

Ε’α. ραΓίε εη οαίΓε 6α ^εί 6α _]ανε1οί, 6α ίΕ α ΡαΐΌ, 6ε$ ΙιαΙίεΓεδ, 6υ 

]ειι 6ε ρααιηε, 6ε$ 6ίνεΓίί55εη·ιεηίδ αίΐιΐέίίςαεδ ίζγίζαηίοη εί εΐοίεαία, 

6α ίεα 6ε εαηηε εί επίίη 6ε Ια _]οαίε εί 6ιι ίοαπιοί. 

€ΙΐΓ)Τ8θ8έοηιβ, Ατε/ιένέ^αε ά' Αέίι&ηεε. Ρίίηαϋοη άε Ι’£β1ϊεε Οτίίιοάοχε 

ά’ΑηίίοεΗε αηχ XIV* εί XV6 είέεΐεε. ρρ. 123-142. 

Ραδδαηί εη τεναε ΡΙιίδίοΪΓε 6ε οείίε Ε§4ίδε αα ηιογεη-α§ε, Ι’α. 

ραΓίε 6ε $α δίίααίίοη ααχ XIV0 εί XV0 δίεοΐεδ, ΙοΓδςαε Ια 5γπε έίαίί 

6οηιίηεε ραΓ Ιεδ ηιαηιεΙοηΤδ 6Έ§·)·ρίε, Ιιοδίίΐεδ α Ια οΙίΓείίεηίέ. Ε’α. 

άοππε 6ε$ Γεηδεία-ηειηεηίδ $ηι· 1ε$ ΜείΓοροΙεδ εί ΕνεοΒόδ 6α ΡαίπαΓ- 

οαί 6Άπίίοο1ιε α οείίε έρο^αε-Ια εί $αΓ 1ε5 ΡαίπαΓοΙιεδ ΟγΙ1ιο6οχ6$, εί 

εχρο$ε Ιευτ ραΓίίοΐραίίοη 6αη$ 6ΐνεΓ$65 ηαεδίίοηδ 6ε ΡΕ§;1ίδε: ίεΐΐεδ 

εη έΐαίεηί; 1ε$ 6ί$ραίε$ 6ε5 Ηεχγοίιαδίεδ, ΟΓεεεδ ραΓ ΒαΓίααπι 1ε ΟαΙαΒίε 

εί οοιηΒαΙΙαεδ ραΓ Ο^εο-οΕε Ραΐαηιαδ, άενεηα ρ1α$ ίατ6 αΓοΙιενεςαε 

6ε Τΐιεδδαίοηΐ^αε. Εε$ ΡαΙπαΓθΗε$ 6Άη1;ίοο1ιε $ε ρΐαοει-εηΐ: 6’αΒθΓ6 

οοηίΓε Ιαΐ, δαΓίοαί; Ιο-πβοε (1 341 -1366); ιηαϊ$ 56$ $αοεε$5εαΓ$ $ε 

ΓαΙΙίεΓεηΙ; ααχ Γέ$ο1αΐίοη$ 6ε ΓΕο'Ιΐδε εη ΙανεαΓ 6ε Ραίαιηαδ, Εα ^αε$- 

Ιίοη 6α οοανεηί: 6ε$ «06ε§·οπ» δί$ α Οοιίδίαηίίηορίε εί: αρραΓίεηαηί: α 

1Έ§;1ΐ$ε 6Άηί:ίοο1ιε οίΕε 6ε$ Γοπδείο-ηειηεηίδ ίηιροΠιαηΙδ $αΓ εΐΐε. Εε$ 

Ραίπατοΐιεδ 6Άηί:ϊοο1ιε) έ!α$, τεοεναίεηί: ΙεαΓ $αποίΐοη 6ε ΙΈηιρεΓεαΓ 

6ε Βγζαηοε; ηιαΐδ εη ^'έηεΓαΙ ϋ γ αναϊί 6ε$ ίιτε^αΙαΓίίέδ 6αη$ Ια 

$αεο65$ίοη 6ε$ ΡαΙπαΓοΙιεδ. Ε’ενεηεηιεηί: Ιε ρ!α$ ϊηιροΓίαηί 6ε οεΙΙε 
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Ε§·Η$ε α εί:ε 1ε ΐΓαπδίεΓί: 6ε δοπ δίεο-6 6Άπ6οο1ιε α ϋαηια$ α Ια ίίη 6α 

XIV0 $. Εηίίη Γα. εχροδε Ια ραΓίΐοΐραΙίοπ 6ε 1Έ§;1ΐ$6 ά’ΑηΐίοοΙιε ααχ 

είΙοΓίδ αηίαΐεδ (^αί αΟοαΙΪΓεηί ααχ οοηείΐεδ 6ε ΡεΓΓαΓε εί 6ε ΡΙοΓεηοε 

εί ς_αΐ ρΓοανεπί ςαε οείίε Εο-Η36 Γ6$ία ίοα^οα^5 ίί6ε1ε α ΓθΓί1ιο6οχίε. 

■γ Μγ$ί3.1ίΐά&8 Βαδί/ε. Σβε εεοΐεε αρτεζ Ια εΐιηίε άβ ΟοηείαηΙιηορΙε^ 

εεΐοη Ιε$ ατεΜνεε άιι Ραΐτίαεεαί (Έειυηέηί<ΐΗε. ρρ. 143-154. 

Οε$ οεανΓεδ ροδΐΒαιπεδ 6ε ίεα Μνδίαΐαάέδ οη ραΟΗε 1ε$ τέδαπιεδ 6ε 

6ίνεΓ5 $ί§·ϊ11ε$ 6ε$ ΡαίτΐαΓοΙιεδ (Εοαηιέηί^αεδ $ε ταρροΓίαηί α Ρ1ιΐ$ίοίΓ6 

6ε$ έοο1ε$ 6ε 52 οοηηηαηααίέδ ο^Γεο^αεδ αρΓ65 Ια οΐιαίε 6ε 0οη$ίαηίίηορ1ε. 

Ραραάορου/θ5 ά&αη. ΙηίετρτεΙαϋοηε α Ια £ταηάε εί α Ια ρείιίβ οΐιτο- 

ηΐ[ηε άε ΡΗταηίζβε. ρρ. 155- 157. 

ΡοαΓ ρΓοανεΓ ςαε 1ε ίεχίε 6ε Ια §;Γαπ6ε οΙίΓοηί^αε α είέ αΓΓαη§;ε 

δαΓ εεΐαί 6ε Ια ρείίίε 6ε ΡΙίΓαηίζέδ, Ρα. οοιηραΓε αη 6ε $εδ ραδδα^εδ 

α οεΐαί εοΓΓεδροηάαηί 6ε Ια §ταη6ε εί 6ειηοπίΓε ηαε οε 6θΓηίεΓ α έίέ 

εεπί ραΓ οεΐαί ςαί Τα απ-αηο-ε εί ςαί εη α ηιαΐ οοπιρπδ 1ε δεηδ. 

Χγηζοροιιίοα Αηάεέ. Σε /τοηίΐεριεε άεε Σοάεχ ΙΑαίιεαηιιε π02 εί Ρα- 

τΐήηηε ΐ2θ8. ρρ. 158-178. 

3αΓ 1ε ίΓοηίΐδρίοε 6ε οεδ Οο6εχ ςαί οοπίίεηηεηί 6εδ δεΓΠίοηδ α. 

Ια 8{6 νίεΓο-ε 6α ηιοίηε }αοςαε$, 6α οοανεηί Κο^Ρίηοναρηοδ, ϋ γ α 

υηε Ιί^αΓε τερΓεδεηίαηί Ια ίαοα6ε 6’αη έ6ίίίοε α 5 6οηΐ6δ. Οη α νοαία 

Ι’ίάεηβίίεΓ ανεο Ια 31β 3ορΙιίε, 6’ααίΓεδ ανεο ΡεοΕδε Ραπίοοί'αίοΓ α 

Οοηδίαηίίηορίε, 6’ααίΓεδ ανεο ΡεοΗδε 6ε ΡΑδοεπδίοη δαΓ 1ε Μοπί 6εδ 

ΟΙίνίεΓδ εί 6’ααίΓεδ ανεο Ρέ^Ηδε οαί1ιε6ι·α1ε 6α οοανεηί ΚοΕΕίηο- 

ναρίιοδ, εί εηίίη 6’ααίΓεδ, δαίναηί Ηείδεη6εΓ§;, ανεε Ρεοΐϊδε 6εδ 

38. ΑροίΓεδ α Οοηδίαηίίηορίε. ΙΡα. ραΓ οοηίΓε 6ειηοηίΓε α Ραί6ε 6εδ 

εη-ίείεδ 6ε 6εαχ τοαίεααχ ΙίίαΓ^ίραεδ, 6οηί Γαη εδί οοηδεΓνε α Ια 

Βίβΐίοίΐιεηηε Ναίίοηαίε 6,Αί1ιέηεδ, εί Ρααίΐ'ε αα οοανεηί 6ε Ραίηιοδ, 

ηαε οε$ ίΓοηίίδρίοεδ ηε ΓερΓΟδεηίεηί ραδ απε έ§;1ίδε, ηιαϊδ 1ε δαπείααίΓε 

6’αηε εο-ΐίδε ανεο $οη ΐοοποδίαδε. Εε$ 6εαχ δοέπεδ ϊοοηο§;Γαρ1ιί^α0δ 6εδ 

6εαχ ίΓοηίίδρίοεδ — Αδοεηδΐοη εί Ρεηίεοοίε — οΓηεηί ίΓέδ δοανεηί Ια 

νοαίε 6α δαηοίααίΓε. Εα ταίδοη ροαΓ Ια^αείΐε 1ε δαηοίααίΓε 6’αηε ε§;1ίδ6 

εδί ΓορΓέδεηίε δαΓ 1ε$ ίΓοηίίδρίοεδ 6εδ 6εαχ Μ55. οοηίεηαηί 6ε.$ Ιιοηιέ- 

Ηεδ εηΡΙιοηηεαΓ 6ε Ια 31β νίεΓξ-ε, δε ίΓοανε 6αη$ Ια Γείαίίοπ είαΒΗε 

ραΓ Ιεδ 1ίίαΓ§·ίδίεδ ιηρδίί(ΐαεδ εηίΓε 1ε δαηοίααίΓε 6ε 1Έ§·Ηδε ΟΙίΓείίεηηε 

εί Ιεδ 3αίηίδ 6εδ 3αίηίδ 6α ίειηρίε ΙιεΟΓαϊ^αε, Πεα 6αη$ Ιε^αεί Ια 

3ί0 νί6Γ§·6Γ6δία 12 αηηεεδ. Εεδ 5α]είδ 6εδ Ιιοπιέΐίεδ οοηίεηαεδ 6αη$ οεδ 

6εαχ Μ53. δε ταρροΓίεηί α 6ε$ όρίδϋαεδ ψιι εαΓεπί ίιεα 6αηδ 1ε Τεπιρίε. 



544 Κ.β5τιηιέ <1ιι νοίιιπιβ. 

Ζοέδ Εέοηΐάαε. Μβηιύτβζ άβ Ια βιιηϋΐβ Βγζαηϋηε ΚαΙβίζα ά Κέτ&γνα 

(Οοτ/οη) εί α Ζαηίβ. ρρ. 1 79-182. 

ΑρΓβδ ανοΐΓ εϊίέ Ιεδ χηειηΐη-εδ εοηηυδ άε Ρεροηηε ΒγζΕηίΐηε άε 

οθίίΘ ίΕΐηίΙΙε, Ρε. ρΕΓίε <30 Μίεΐιεί ΚηΙεΡΕδ, ΕΓεΙπρΓείΓε ε ΚόΓίεγίΈ άε 

1431-1441 εί, ρηίδΕηί εεχ Γεηδθίοηεπιεηίδ ρπδ εεχ ΕΓεΙιίνεδ άε ΖΕΠίε, 

άε ΙεΕη ΚΕίέΙζΕδ, νεηιι ά’ΑίΙιέηεδ εί: ίηδίΕΐΙέ ε ΖΕΠίε, άε δεδ £ί!δ ϋέ- 

ηιείΓε εί: ΟεοΓξεδ εί: άε δεδ ε££οΓίδ ροιιτ δ’ίηδεπΓε άηηδ 1ε Ιίύτο ά’οτο 

(3ε ΖΕΐιίε. ΙΡε. άεεπί εοππηεηί ιιη ιπειηβΓε έΐη ηοηνεΐΐεηιεηί δε ρΓέ- 

δεηί:0 ε 1ε δΕίΙε άε$ δέΕηεεδ άη Οοηδείΐ άεδ ΝοΒΙεδ εί: εοιηηιεηί ίΐ έίΕΐί 
εοηάηίί δοΐεηηεΐίειηεηί εΒεζ ΐηί. 

ΟΛ//7/5 Οέηιόέβε. Ρβ Ιίντβ ΕρατοΠίςαε βί Ιεε Ιοί$ άβ βηΐίβη VΑζβαΙοηϋβ. 

ρρ. 183-191. 

Ι>’ε. ρΓοιινε ςηε 1ε ίεχίε άη £ο1ίο 333-36% άη Μ3. δηΒ Ν° 25 άη 

Μείοείηοηάη δ1 δέρηΙεΒτε ε ΟοηδίΕηίίηορΙε ηε εοηίΐεηί ρΕδ 1ε Ιεχίε 

(3ιι ϋνΓε ΕρΕΓεΙιΐςαε άε Βέοη 1ε δΕ^ε, εοηιηιε Α. ΡΕρηάοροηΙοδ- 

ΚεΓΕΠίείδ ΡηνΕΐί ηοίε εί <ρι’οη 1ε ΟΓογΕίί ^δςη’Ε ρΓέδεηί, ηΐΕΐδ ιιπε 

ρΕΓίΐε άεδ ρΓεδΟπρίΐοηδ έάίίΐΕηίεδ (3ε ^Ηεη ΡΑδεΕίοηίίε. ΙΡεΓΓεηι· 

ρΓονίηί άε οε φΐε 1ε ΐΓΕφηεηί άη Μ8. άη Μείοείιίοη ροΓίε Ρεη-ίέίε 

§·έη0Γ3ΐ «ΡΓεδοπρίΐοηδ άε Βεοη είε.» εί ρηίδ 1ε ίίίΓε «Ι,ε ΙΐνΓε ΕρΕΓ- 

οΐιίςιιε». ΙΡε. εχρίίηηε ροιίΓφίοί εεί εη-ίείε-ΐέ £ηί ηιίδ εί ρηΒΗε ε 1ε 

ίίη 1ε £ΓΕ§·ηιεηί: ά’ΑδΟΕίοηίίε, δυΓ Ρ»Εδε άηάϊί Μδ. άα Μείοείιίοη. 

ΖαΙίγϋιΐηο8 Ο.Α. Εβϋτβ ιηβάίίβ άα ΡαίτϊατοΙιβ βέτέιηίβ 1 βη /ανβατ άα 

βοανβηί άβ Κοταΐζοηίζή. ρρ. 192-196. 

ΙΖε. ρηΒΙίε εείίε ΙείίΓε εοηδΟΓνέε εεχ ΑΓεΙιίνεδ ΝΕίϊοπΕίεδ άε 

ΟΓέεε εί δε ΓΕρροΓίΕΠί ειι εοηνεηί άε Ιε 81ε νίεΓ§;ε ε ΚοΓΕίεοηίδδί, 

ρΓέδ άε νοηίΐδΕ. Εε άοεηιηεηί η’είΕηί ρΕδ άηίε, Ρε. εη £ΐχε 1ε άΕίε ε 

Ι’επ 1530. II ίΓΕοε εηδηίίε ΡΙιϊδίοίΓε άηάϊί εοηνεηί εί άοπηε ηηείφίεδ 

Γεπδεΐοηειηεηίδ δητ Ιεδ ίεπηεδ ΐεείιηίφίεδ είίέδ άαπδ 1ε άοευηιεηί. 

/η.α. ΟαίαΙο^αβ άβ ία βοΙΙββϋοη Ρ ΖβτΙβηϋε. ρρ. 230-304. 

Εεδ ΑΓεΙιίνεδ ΝΕίϊοπΕίεδ άε Οτεοε νΐεπηεηί ά’ΕεςυέπΓ 1ε Οοΐ- 

Ιεείίοπ άε Ρέπ ΖεΓίεπίίδ ςυί ε εοηδΕΟΓε άεδ ίΓΕνΕΐιχ τεηίΕΓςαΕΜεδ έ 

ΡΙιίδίοίΓε ΐΉεάίενΕίε εί δΐιτίουί ε εεΐΐε άεδ ίΐεδ άε 1ε ΜεΓ Ε^έε. Οείίε 

εοΐΐεείίοη εοηιρΓεπά άεδ άοεαηιεπίδ οπ§ΙηΕΐ:χ, άεδ εορίβδ εί άεδ τερΓο- 

άηείίοηδ ρΙιοίο^ΓΕρΙιίςαεδ άε ίεχίεδ εοπδεΓνέδ άΕΠδ άεδ ΕΓοΙιίνεδ 

ρα3)1ί(^ιιεδ οιι ηιοπΕδίί^Ωεδ, 1ε εοΓΓεδροηάΕηοε εί Ιεδ ηοίεδ άυ οοΐ- 

ΙεοίίοπηεπΓ. Ε’ε. άοηπε υπ εαίΕΐο^αε εοηιρίεί άεδ ρίέοεδ οπ^ίπαΐεδ, 
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άοηί 1ε ρΐυδ §;ΓΕπάε ρΕΓίίε §ε ΓΕρροΓίε ε ΡΙιίδίοίΓε άεδ ΟγείΕάεβ. 

Ε’επε 1}^ε άεδ ίεχίεδ ε έίέ £ΕΪίε ά’ΕρΓέδ 1ε πίΕίϊεΓε: I. Οοεαπιεηίδ εεείέ- 

δΐΕδίίς[ΐΐ0δ (Εο'ΐϊδεδ ΟΓίΙιοάοχε εί ίΕίίηε); II. Εηδεΐ^ηειηεηί. III. Οοιη- 

ιηαηεδ ^Γεεφίεδ. IV. ΑάιηΐπίδίΓΕίίοη εί ίηιρδίδ. V. Οοΐοηΐεδ ^Γεε^ηεδ 

ε ΡείΓΕΠ§;0Γ; VI. Όοοηηιεηίδ ρΓίνέδ; VII. ΏΐνεΓδ εί VIII. ΜΕηιΐδεπίδ. 

ΟΙίΕοηπε άε εεδ εΕίέ§ΌΓΪεδ εδί δαάάίνϊδεε εη πιάπηιιεδ δρεείΕΐεδ είΕδ- 

δέεδ ρΕΓ ΟΓάτε ΕΐρΙίΕΌέίί^ηε. ϋη ίηάεχ άεδ ποχπδ ρΓορτεδ εδί ρΐΕοέ ε 

1ε £ίη άη ίΓΕνΕΪΙ. 

ΥοΙ/άβε Τίιέηπ'δίοοίβ, Βββ)ιβτβΙιβ$ αα ιηοηΐ Βιηαϊ. ρρ. 197-223. 

Ε’ε. εχροδε δΕ ηιίδδϊοη εε ιηοηί 8ϊπεϊ ρΕΓ ΡΑεΕάεηιίε άε Μηηίεΐι, 

δεδ ε££οΓίδ ροηΓ οίΕδδεΓ Ιεδ Μδδ. άιι εοανεηί εί Ιεδ άίΐίίειιΐίέδ «ριι’ίΐ Γεπ- 

εοηίΓΕ^ ρΕΓ δηϊίε άεδρηεΐΐεδ 1ε ΓέάΕΟίίοπ άη ΟΕίΕΐο^αε άεδ Μδδ. ε 

έεΐιουέ. II άοηηε η'ηε άεδεπρίΐοη εοιηρίείε άη Μδ. 1719 (2080) εί 

άεδ £ΓΕο-πιεηίδ ΐιηροΓίΕηίδ άε εε Μδ. άοηί Ιεδ ρΐηδ ίηίέΓεδδΕηίδ δοηί 

εεηχ δε ΓΕρροΓίΕΩί εε εοηνεηί }εΓΕδΕΐεηι ρΓεδ άη ηιοηί ΡΕΓΠΕδδε εί, 

εεχ εΙίοΓίδ άε Ογρπεη, Ρηρε εί ΡΕίπΕπάιε ά’ΑΙεχΕηάΓΐε, ροητ ηηίι· 

1ε ηιοηί δίηΕΪ εε δίέ§;0 ά’ΑΙεχΕηάπε. Εη£ίη ΐΐ ρηάΐίε Ιεδ Γέδηιηέδ άε 

άίνεΓδ άοεηηιεηίδ ρΕίπΕΓΟΕηχ άε ΡΑΓεΙιενέεΙιέ άε ΙνΕΓρΕίΙιοδ εί 

ΚΕδδΟδ, άεδ Εηηεεδ 1 762-1792, δε ίΓοηνηηί εε ηιοηί δίηΕΪ, ρΕπηί Ιεδ- 

ςηεΐδ 1ε ίεχίε εοιηρίεί ά’ηηε ηιο1)ώάο6η]1ε άη ΡΕίΓΪΕΓεΙιε δηηιηεΐ (1 764) 

εί ά’ηηε ΙείίΓε δγηοάηΐε άε 1789, δε ΓΕρροΐ’ίΕΠί εε ηιεηιε ΑΓεΙιενεεΙιέ. 

Αιηαηίοε Οοπ^ίαηίΐη. ΡαΐχΒοϊ ΕΪ£αήάβ$. ρρ. 224-229. 

Ε’ε. άοηηε απε ςηΕΐίίίεΕίίοη ^εηεΐΈΐε άε Εΐ^ΕΓίάεδ, ηηί, Ηεη 

ς,η’ίηδίΓηΐί εί ίηίε11ί§·εηί, έίΕΐί ηη Ιιοηηηε ΐηίεΓεδδέ εί ΕΠίΒίίίεηχ ε ίεΐ 

ροίηί ς^ιι’ίΐ ίεηίΕΐί ίοηί ροηΓ οάίεηΐΓ άε 15ΕΓ§;εηί εί άεδ ΙιοηηεηΓδ. 

Τηηίδί ΐΕίίη, ίΕηίοί ΟΓίΙιοάοχε, ίΐ ίΓοηιρΕίί ΐΕηί Ιεδ Ιηίίηδ ςηε Ιεδ 

ΟΓίΙιοάοχεδ. Τοη]οηΓδ ορροΓίηηίδίε, ίΐ ω’ε ]ΕηΐΕίδ ριι δε άένεΙορρεΓ εη 

ηη Ιιοιηηαε δηρέπεαΓ εί ΐηίεΐΐεείϋεΐ. 

Ρέζοροαίο Ε. Ροβνιβχ άβ Ργηβ3ΐο$ άβ Ογτβηβ. ρρ. 305-352. 

ΙΡε. ρΕΓίε άε εεδ ροεηιεδ εοηηηδ εί άη §εηΓε άε Ιοεγ ροέδίε. Ρηίδ 

άεδ £ε6305 Εδορί^ηεδ εί ΕηίΓεδ άε δγηεδίοδ εί άεδ έρί^τΕΐηηιεδ ^η’οη 

ρεηί Ιηί Είίπβηεη 

Ωία/παπίορουΙοδ ΑίΗ. Ν. Εε ι6οοΒ αηηϊνβτζαίΐ'β άβ Ια ιηονί άβ Οοη- 

$ίαηΗη Ιβ Οταηά. ρρ. 353-370. 

ΙΡε. δοη1ί°ηιε ρηε ΡΙιοηηεηΓ δ’ΐπιροδε α εείίε οεεΕδίοη ε ΟοηδίΕΠ- 

ίΐη 1ε ΟίΕηά, δΕηνεπτ, ηιεηιε ρΓονίδοίΓε, άε ΡΕπιρίτε Κ,οηίΕΐη, οηί 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'. 35 
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ϋαηΐ; εχίέπεαΓεηιεηί (ρΡίηίέπεηΓεηιεηί εουΓαϊί Ιβ άαη^βΓ ά’έίΓε άίδδουί 

νεΓδ Ια ίίη όα ΙΙΙβ 5. αρ. ΟΙιγ. ροαΓ άεδ ιηοίίίδ ροΐίίΐ^αεδ, ηιϊΙίί3ίΓβδ 

εί: δοείααχ; ρΕΓίίεαΙίεΓεπιεηί αα ροίηί άε ναε ΟΓβε, έίαηί άοηηέ ςαε 

Οοιίδίαηίίη 1ε Οταηά έίαΐί 1ε ΙοηάαίεηΓ (3ε ΡΕιπρίΓε ΟπεηίεΙ ΟΓεεο- 

ΓΟΓΠδΐιι, να ηαε §ταεε ε ΡΗεΙίέηίδηιε άοηιίηΕηί εη Οπεηί εί ςμιί δε 

εοηδβΓνα ρεηάαηί 1000 ΕΠδ, ίΐ ε δαανέ 1ε είνίΙίδΕίΐοη °τεεοΓοηΐΕΪηε 
δοαδ Ιεδ Εαδρίεεδ πιοΓΕίβδ άα ΟάπδίΪΕηίδηιε. 

Χαηαίαίοε 0/ο&όηε. ϋη ιηαηηεετϋ ίηέάίί εητ Ιε βοηνεηί άε ΌΐανΙΐα 
(/έτηχαίειη). ρρ. 371 -384. 

Ε’ε. ρηάΐίε απ Μ8. ε3ε 1780 οοηίβηαηί άεδ Γεπδείοηιειηεηίδ δαΓ 1ε άέ- 

ρεικίΕπεε (3α εοανεηί|έπΐδΕΐεηι, ρΓέδ άα ιηοηί ΡΕΓΠΕδδβ,άη πιοηίδίηαϊ. 

Οεδΐ; απ ΙΐνΓε άε εοιηρίεδ άα ΓβρΓέδεηίΕηί άα ιηοηί δίπαϊ, ΟεΓΕδδΐηιοδ 

άε Ρΐιΐΐίρρορίε, οα εε άεΓηϊεΓ εΐίιε δεδ νογα^εδ ροπΓοάίεπίΓ αηε Γεέηιίδ- 

δίοη άεδ Ιίπηαηδ άα εοανεηί; εί Ιεδ εαάεααχ άίδίπάαέδ άαηδ εε άηί. 

ία/ηρεΜέε υ/γεεβ. Ραβόιηε Ροιιεεάηοε εί Ια νίε άε $ε$ βοηίβιηροταίηε. 

ρρ. 385-392. 

Ε’ε. νοαίαπί; ρΓοανει ςαε ΚοαδδΕίιοδ ρεαί δΟΓνΪΓ άε δοαΓεε ροαΓ 

εοηηαϊίΓε 1ε νίε άεδ Οεεδ αα XVI6 δ. εαείΐΐε ραπηί 5εδ εεανΓβδ άίνεΓδ 

Γεηδεί§·ηεηιεη1:δ βπγ Ιε νίε δοείαίε εί Ια νίε άεδ δαναηίδ ά’αηίΕη, Ρέάα- 

ΟΕΐίοη εί 1ε εοηάαίίε άεδ πιοίηεδ άαάίί δίέείε, ΙεαΓ νίε Γηοηαοαίε, Ιεδ 

άΐνεΠίδδεπιεηΙδ, ρι^α^έδ ρορηΙαίΓβδ εί: δαρβΓδίίίίοηδ εί εηίίη ΙεαΓδ 
ιηέίΗοάεδ ΓπέάίεΕίεδ, εη εοηιραΓΕηί: ίοηί ανεε Ραείααΐίΐέ. 

ΟΗ&ηάοε Αηαεέαςβ. Τοατ ΙψζαηΙΐηε ργ'εζ ά’ΟΙ^ηΡιβ. ρρ. 393-396. 

ΙΡε. άέεπί εη άέίαϋ, αα ροίηί άε ναε ΕΓεΙπίεείαΓΕί, αηε ίοηΓ 

δίδε εη ΟΙίΕΐείάίηαβ, ρΓέδ άεδ ταίπεδ άΌΙγηίΒε. Εείίε ίοηΓ εοηδίπιίίε, 

δαϊναπί Ρε. αα XV0 δ. εί ραδ αα-άεΐα άε Ραη 1400, αρρΕΓίεηαΐί αα 

εοανεηί ΌοεΙπΕποη άα ηιοηί ΑίΗοδ, ΕρρεΓί αη ηιοηο°Ύαιηπιε δΠΓ ίαϋε 

ΓηύΓέε α Ιε £α9αάε Ο., ε Ιε ΙιααίεαΓ άα 2β έία§;ε, εί δεΓναΐί ά’οάδεΓνα- 

ίοίΓε άέίεηδίί δαΓίοαί εοηίΓβ Ιεδ ρίΓΕίεδ. 

Τζεν&ς ΟβθΓ£&8. ΟαίαΙο^ιιβ έρΐεεοραί άβ Τ/ιβδεε. ρρ. 397-399. 

ΙΡα. εοηίΓηαηίηαε απ εαίαίο^αε άεδ ένεςαεδ άε ΤΗέάεδ ηα’ίΐ α 

ίΓοανέ ραπηίδ Ιεδ οεανΓεδ ίηέάίίεδ άα δαναηί Τΐιέάέεη £εα ΕραιηίηοηάΕδ 

Ραραναδδίΐίοα, εί φΐί η’εδί ραδ εοηίεηα άαηδ Ιεδ εαίαίο^αεδ άε Εε βαίεη 

εί άε Βαδίΐε ΜγδίΕ&ίάεδ; ίΐ άοηηε εη οαίΓε (^αείηαεδ Γεηδει^ηεηιεηίδ 

ε1ΐΓοηο1ο§·ίραεδ εοηιρΙέηιεηίαίΓεδ 8πγ (Ίΐιεί^αεδ- αηδ άεδάίίδ 

Ε,έδΐιηιέ 4ιι νοίιιιηε. 547 

Οβηά/35 ΜΐοίιβΙ. Τάηε Ιείίτε άβ Ρτβάέτίβ II α ]εαη Όηβαϊ ναίαΐζβχ 
ρρ. 400-411. 

Ε’α. δ’οεεαρε ά’αηε ΙείίΓε εη 1αη§;αε Ιαίίηε έεπίε ραΓ ΡΓεάεΓίε II, 

άε Ηοΐιεηδίααίεη, δε ρΐΕΐ^ηαηί άε Ια ηοη οβδβΓναίίοη άεδ οΙ^Η^αίίοηδ 

ροΐϊίί^αεδ τέείρΓοςαεδ ανεε νΕίαίζέδ. δείοη Ρα. εείίε ΙείίΓε, (ρΡίΙ 

τερΓοάαίί ανεε άεδ ΓεηααΓ^αεδ, άοίϊ Ενοίτ έίέ έεπίε εηίΓε 1232 εί 1 233. 

Ραίδ ίΐ ιηεί αα εΐαίτ Ιεδ ηιοίίίδ άε Ραίίίίαάε άε νΕίαίζέδ εί άεδ ρΐαίηίεδ. 

άε ΡΓέάέπε, ραΓ δαίίε άεδ Γείαίίοηδ άε ΡΕηιρεΓεαΓ άε Νίεέε ανεε 1ε 

Ραρε άε Κοηιε, εηηεηιί άε ΡΓέάέπε. 

Ζβρο$ Ραπ. I. Ιε «Νοηή&οη Ρτοείιείγοη» άε ΜίβΗβΙ ΡΗοίβίηοροηΙοε 

^1 765). ρρ. 41 2-422. 

Ε’α. άοηηε άεδ Γεπδεί§·ηεηιεηίδ δαΓ Ιεδ Μ88. άε ηαείςαεδ Βίάΐίο- 

ίΐιέ^αεδ Γοαηιαίηεδ, εοηίεηαηί 1ε «ΝοηιίΡ:οη ΡΓοεΙιείτοη» άε Μίεΐιεί 

Ράοίείηοροαίοδ, αηε εοΐΐεείίοη άε Ιοίδ άγζαηίίηεδ έεΓίίε εη §τεε εί 

έΙαάοΓεε ε ΒαεαΓεδί δοαδ Ιεδ ρπηεεδ Είϊεηηε Ρα^ονίίδα εί δεατίΕίοδ 

θΓέ§ΌΪΓε ΟΙιίΙζΕδ εη 1 765. Ε’α. αηηοηεε αηε ρΓοεΙιαίηε έάίίίοη επίίςαε 

άε εείίε εοΐΐεείίοη ραΓ Ιαί-ηιέηιε, αίηδί ηα’αηε ίΓαάαείίοη τοαπιαίηο 

άε εε ίεχίε, Ιαίίε ραΓ δί. ΒέΓέΡεί, ρΓοΙεδδεαΓ ε ΡυηίνεΓδίίέ άε ^δδγ. 
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